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 املجتمعات بناء يف وأمهيتها , وأنواعها القرآنية األخالق بيان البحث هذا يتضمن
 أرجاء يف اإلسالمي الدين انتشار يف ياً أساس عامالً  باعتبارها مكانتها وتوثيق , الفاضلة
 قعوا يف األخالق وجتليات , األخالق جوهر مثل أمهية ذات قضايا البحث تناول , املعمورة
    .خاصة بصورة القرانية األخالق عىل الرتكيز مع. املسلمني

Abstract : 
This article “The Quranic ethics and its role in the spread of 

Islamic propagation”, tries to shed light on many aspects related 

to Islamic ethics in general and to the Quranic ethics in particular. 

The writer brings into focus many issues like : the essence, the 

manifestations, and the effects of the Quranic ethics on the spread 

of Islamic propagation. The article deals also with the importance 

of ethics for Muslims in this world and in the hereafter. 
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  :تعاىل فقال , أقوم هي للتي العاملني هداية الكريم القرآن أنزل , العاملني رب هللا احلمد

ا ﴿ احلَِ لُونَ الصَّ مَ عْ ينَ يَ نِنيَ الَّذِ مِ ُ املُْؤْ بَرشِّ يُ مُ وَ وَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ آَنَ هيَ رْ ا الْقُ ذَ ا إِنَّ هَ رً مْ أَجْ تِ أَنَّ هلَُ
ا بِريً  نبيِّنا , واملرسلني األنبياء أرشف عىل التسليم وأتم الصالة وأفضل , ]٩  :اإلرساء [﴾ كَ
ا  ﴿  :فيه تعاىل اهللا قال الذي , حممد رِي مَ نْتَ تَدْ ا كُ ا مَ نَ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً يْنَا إِلَيْكَ رُ حَ لِكَ أَوْ ذَ كَ وَ

نُ  يامَ ِ الَ اإلْ اطٍ الْكِتَابُ وَ َ ي إِىلَ رصِ دِ إِنَّكَ لَتَهْ ا وَ بَادِنَ نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ ي بِهِ مَ ْدِ ا هنَ نَاهُ نُورً لْ عَ لَكِنْ جَ وَ
يمٍ  تَقِ سْ  يوم إىل بإحسان هلم والتابعني , أمجعني وصحبه آله وعىل , ]٥٢  :الشور [﴾ مُ
  :وبعد,  الدين
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 منظومة نسيج يف أساساً  وركناً  , خلالصا اهللا دين دعائم أحد القرآنية األخالق تُعدُّ 
 مكارم ونرش , األمم يف الفاضلة القيم بث الساموية الرساالت أهداف من أن ذلك , الرشائع
 مصدقاً  الكريم القرآن جاء وقد .ألماهنم وسعياً  , لسعادهتم حتقيقاً  , البرش بني بني األخالق
 الرساالت خامتة اإلسالم رسالة وكانت , عليها ومهيمناً  كتب من سبقه فيام جاء الذي للحق
 لذاوصف , ومكان زمان لكل لتصلح , خصائصها يف املثالية فاستحقت , هلا وناسخة السابقة

 , العظيم باخلُلُق  حممداً  نبيَّنا إليه وأصفاهم وأحبهم عليه خلقه وأكرم أفضل تعاىل اهللا
ظِيمٍ  ﴿  :تعاىل اهللا فقال قٍ عَ لُ إِنَّكَ لَعَىل خُ  متممة  النبي بعثة كانت كام]. ٤  :القلم [﴾ وَ
 )١(.“ األخالق مكارم ألمتِّم بعثت إنام ”  : قال حيث , املكارم هلذه

 , “ اإلسالمية عوةاألخالق القرآنية وأثرها يف انتشار الد ”  :وقد جاء البحث بعنوان
 وتوثيق , لفاضلةا املجتمعات بناء يف وأمهيتها , وأنواعها القرآنية األخالق بيان يتضمن
 مقومات من حتويه بام , املعمورة أرجاء يف العظيم الدين هذا النتشار أساس كعامل , مكانتها
 تتضمنه وما , للدعوة السامية املقاصد حتقيق يف والفالح النجاح ومربرات , والتأثري الدعم
 مع تتالقى , لةفاض إنسانية وقيم معان من حتمله وما , البرشية الفطرة لنوازع استجابة من

 .السليمة الفطرة لنوازع األصيلة السجايا مع وتتوافق , البرشية للدوافع اإلجيايب العنرص
òîàçc@Êì™ì½aZ@@ @

 حب نحو , النفوذ وتصارع , املصالح تنازع من عليه حتسد ال زمناً  اليوم األمم تعيش
 يف , الضعيف عىل ويالق وتغلُّب , الفقري عىل الغني وهيمنة , الصغري عىل الكبري سيطرة
فاً  يكون ما أشبه وقت وداً  , األوىل اجلاهلية أيام إىل رجوعاًمتخلِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخلف عهود إىل بئيساً  وعَ

,  ٧/١٨٨ : الكبري التاريخ ويف,  ٢٧٣ : احلديث رقم,  املفرد األدب يف البخاري أخرجه   )١(
 صالح ألمتم بعثت إنام” :  بلفظ مرفوعاً   هريرة أيب حديث من أمحد وأخرجه

 وكذا,  ٨٩٥٢ : احلديث رقم : أمحد ملسند احلديثية املوسوعة. صحيح وهو,  “األخالق 
 : مرفوعاً  أسلم بن زيد عن مصنفه يف شيبة أيب وابن,  ٢/٩٠٤ : املوطأ يف مالك أخرجه
 مرفوعاً   هريرة أيب سننهعن يف البيهقي وأخرجه,  ١٣٦ : احلديث رقم,  الفضائل كتاب
 : احلديث رقم : البزار أخرجه وكذا,  ٢٠٥٧١ : احلديث رقم,  “األخالق  مكارم” :  بلفظ

٢٧٤٠. 
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 واملبادئ , األصيلة بالقيم يذكرها ما إىل البرشية حتتاج زمن يف اليوم ونحن , واالستعباد
 فال اآلخر حقوق رتموحي , يتعداها فال حدوده عند يقف املرء جتعل التي تلك , الفضيلة
 ولسان , للعاملني وخطابه اخلالد اهللا كالم الكريم القرآن كان وملا. يستعديه أو عليه يستعيل
 احلضارات وأساس , والقيم املبادئ رسالة املحمدية الرسالة وكانت , اخللق إىل احلق

 وإرثنا جمدنا زةوع , األخالقي وماضينا ديننا بأصول يذكرنا فيام الكتابة رغبت فقد,  واألمم
 ذلك , التليد بامضينا البائس حارضنا ويربط , اإلنساين ووجودنا أصالتنا وعراقة , احلضاري

 وهبذه , واألخالق واإليامن اإلسالم  :ثالث دعامات عىل بنيت إنام الدين هذا دعوة أن
 يدخلون اسالن غدا حتى , املعمورة أرجاء وعمَّ  وانترش وقوي امتد الرصينة األصيلة الدعائم

 يف القرآنية األخالق أثر لبيان البحث هذا كتابة يف الرغبة كانت هنا من. أفواجاً  الدين هذا يف
 وقيمه , السامية مبادئه بفضل كان إنام الدين انتشار أن وكيف. اإلسالمية الدعوة انتشار
 من اختذ إنام , فيه الدخول عىل جيربه أو , اآلخر يكره ومل , قهر أو بسيف ينترش فلم,  العليا

 أمرنا التي التذكرة أهنا. به وينترص احلق ينرص لكي , ودليالً  حجة املنطق ومن , سبيالً  احلكمة
 ﴿  :تعاىل قال , نفعها بركة أكسب لعيل , هبا رَ كْ عَتِ الذِّ فَ رْ إِنْ نَ كِّ ذَ  واهللا]. ٩  :األعىل[ ﴾ فَ
 .القصد وراء من

ÑíŠÈm@ÖýþaZ@@ @
لُق  )٢(. أخالق :ومجعه , دينوال , واملروءة , والطبع , السجيَّة  :اللغة يف اخلُ
 بيرس األفعال عنها تصدر , النفس يف راسخة هيئة عن عبارة  :االصطالح ويف
ة فكر إىل حاجة غري من,  وسهولة  , اخلُلُق حتصيل طريق هو التكلُّف لكن , وتكلُّف ورويَّ

 عنها تصدر بحيث اهليئة كانت إن ثم. له اً طبع ذلك يصري حتى , أوالً  يتكلَّف يزال ال فإنه
يَت , بسهولة ورشعاً  عقالً  اجلميلة األفعال مِّ قاً   :اهليئة سُ لُ  منها الصادرَ  كان وإن , حسناً  خُ
يَت , القبيحة األفعالُ  مِّ لُقاً   :اهليئة سُ  )٣(. سيئاً خُ

ف  ضوئها ويف , النفس يف املستقرة والصفات املعاين من جمموعة أهنا  :أيضاً  وتُعرَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .عنه حيجم أو , عليه فيقدم , يقبح أو , اإلنسان نظر يف الفعل حيسن

 .٤٢٩ : ص : الكفوي , والكليات , ١١٣٧ : ص : الفريوز آبادي , القاموس املحيط   )٢(
 ١٨٢ : ص : الغزايل , ينوكتاب األربعني يف أصول الد , ١٣٦ : ص : اجلرجاين , التعريفات   )٣(

 .٨٧ : ص : دراز , ودراسات إسالمية, 
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 علم أو , احلكمة علم أو , السلوك علم به ويراد , األخالق علمعليه  يطلق وقد
امً  األخالق جعل من يمنع ال بالدين اخلُلُق فارتباط العموم عىلو. األخالق هتذيب  , عقلياً  علْ
 السليم والعقل , الفطرة دين الدين إذ , الفطرة أمور يف والدين قلالع بني تعارض ال حيث

ةَ اهللاَِّ  ﴿  :تعاىل اهللا قال. السوية الفطرة متطلبات مع يتجاوب ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ أَقِمْ وَ فَ
يِّ  ينُ الْقَ لِكَ الدِّ قِ اهللاَِّ ذَ لْ يلَ خلَِ بْدِ ا الَ تَ يْهَ لَ طَرَ النَّاسَ عَ ونَ الَّتِي فَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ لَكِنَّ أَكْ  ﴾ مُ وَ

 ].٣٠  :الروم[
Êaìãc@ÖýþaZ@@ @

   :قسمني األخالق تنقسم
 وتنتج , الرفيعة والفضائل , احلميدة اآلداب ثلة وهي : الكريمة أو احلسنة األخالق  −

 .ورشعاً  عقالً  اجلميلة واألفعال األقوال عنها
 , ةالوضيع والصفات , القبيحة الرذائل جمموعة وهي : الذميمة أو السيئة األخالق  −

 )٤(.والتي تنتج عنها األقوال واألفعال الشنيعة عقالً ورشعاً 
ÃbÐÛþa@pa‡@òÜ–ÛaZ@@ @

لُق ” بلفظ انفرد أنه جيد الكريم القرآن أللفاظ املتتبع  قوله  :األول , موضعني يف “ اخلُ
لِ  ﴿  :تعاىل َوَّ قُ األْ لُ ا إِالَّ خُ ذَ  اعتقاد يف األولني عادة به واملقصود , ]١٣٧  :الشعراء[ ﴾ نيَ إِنْ هَ
ظِيمٍ  ﴿  :تعاىل قوله والثاين , بعث ال أن قٍ عَ لُ إِنَّكَ لَعَىل خُ  النص ومدلول , ]٤  :مالقل[ ﴾ وَ

 تعضدها الكريم القرآن مضامني جاءت العام بمفهومها واألخالق اخلُلُق أن إال , بنيِّ 
− بنوعيها – لألخالق أن بيد. منها املذموم من ومنفرة , منها ودللمحم معززة ; كدهاؤوت

ها يمكننا بل , بمدلوهلا صلة ذات , األخالق العام باملفهوم تتصل خصاالً   أساسية أركاناً  عدَّ
ي  , الصدق  :أمهها الفاضلة القيم من ثلة عن تنبثق احلسنة فاألخالق ; األخالق لنوعَ

, والتواضع , واملروءة , واحلياء , والعدل , والشجاعة,  العفةو, والصرب , والكرم , والفضيلة
 .األدب وحسن , والصفح , والرمحة , واإلخاء , والوفاء , والسخاء , واألمانة , واحللم

 , والغرور , الكذب  :أمهها القبيحة الرذائل من جمموعة عن تنشأ السيئة واألخالق
 , واحلسد , واحلقد , والغضب , والشهوة , لموالظ , واجلهل , والبخل , واخلسة , واجلبن
 .األدب وسوء , والتباغض , والغدر , والرياء , والتكرب , واخليانة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧ : ص : العبد , األخالق يف اإلسالم   )٤(
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 وصفت وقد , األخالق آيات من الكثري العديد قدتناول الكريم القرآن أن احلقيقة

لُق عنها اهللا ريض عائشة السيدة  فإن ”  :قالت حيث , عنه سئلت حني , نبالقرآ  النبي خُ
لُق  بل. عليه يشتمل وما , ونواهيه وأوامره بآدابه متمسكاً   :أي )٥(.“ ن القرآنكا  اهللا نبي خُ
لُق كل يف بلغ فقد , احلسنة األسوة  كان   :قال  مالك بن أنس فعن. وأسامه أقصاه خُ

قاً أح  اهللا رسول كان ” لُ  أمهات من تعدُّ  ما اآليات من هنا مجعسأ لذا )٦(.“ سن الناس خُ
 , عنها هنى مما أو. محيدة كأخالق عليها وحضَّ  , هبا اإلسالم أمر مما , القرآن يف األخالق
ظِيمٍ  ﴿  :تعاىل قال. ذميمة كأخالق منها وحذر قٍ عَ لُ إِنَّكَ لَعَىل خُ  وقال ].٤  :القلم[ ﴾ وَ
لِ  ﴿  :تعاىل دْ رُ بِالْعَ أْمُ يِ إِنَّ اهللاََّ يَ الْبَغْ رِ وَ املُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ اإلْ  وَ

ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ  روي أنه اآلية هذه تفسري يف القرطبي ذكر وقد ].٩٠  :النحل[ ﴾ يَ
.  طالب أيب بن عيلّ  عىل قرأهتا اآلية هذه نزلت ملا  :قال أنه  مظعون بن عثامن عن

. األخالق بمكارم ليأمركم أرسله اهللا إن فواهللا , تفلحوا اتبعوه , غالب آل يا  :فقال فتعجب
رُ  ﴿ عليه أنزل اهللا أن زعم أخيك ابن إن  :له قيل ملا طالب أبا إن  :احلديث ويف أْمُ إِنَّ اهللاََّ يَ

يَ  بَى وَ رْ إِيتَاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ دْ مْ بِالْعَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ املُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ
ونَ  رُ كَّ  بمحاسن إال يأمر ال إنه فواهللا , أخي ابن اتبعوا  :قال , ]٩٠: النجل  [﴾ تَذَ

ُ املُْؤْ  ﴿  :تعاىل قالو )٧(.خالقاأل بَرشِّ يُ مُ وَ وَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ آَنَ هيَ رْ ا الْقُ ذَ لُونَ إِنَّ هَ مَ عْ ينَ يَ نِنيَ الَّذِ مِ
ا بِريً ا كَ رً مْ أَجْ اتِ أَنَّ هلَُ احلَِ فِ  ﴿  :تعاىل وقال]. ٩  :اإلرساء[ ﴾ الصَّ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ خُ

لِنيَ  اهِ نِ اجلَْ ضْ عَ رِ أَعْ وا  ﴿  :تعاىل وقال]. ١٩٩  :األعراف [﴾ وَ دُّ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ رُ أْمُ إِنَّ اهللاََّ يَ
َمَ  انَ األْ مْ بِهِ إِنَّ اهللاََّ كَ عِظُكُ امَّ يَ لِ إِنَّ اهللاََّ نِعِ دْ وا بِالْعَ مُ كُ ْ َ النَّاسِ أَنْ حتَ تُمْ بَنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ

ا ريً ا بَصِ يعً مِ لَّ  ﴿  :تعاىل وقال]. ٥٨  :النساء[ ﴾ سَ ودِ أُحِ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ ينَ آَمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ مْ يَ تْ لَكُ
يدُ  رِ ا يُ مُ مَ ْكُ مٌ إِنَّ اهللاََّ حيَ رُ تُمْ حُ أَنْ يْدِ وَ يلِّ الصَّ ِ َ حمُ ريْ مْ غَ يْكُ لَ تْىلَ عَ ا يُ امِ إِالَّ مَ عَ َنْ ةُ األْ ِيمَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﴾ هبَ

باب جامع  , كتاب صالة املسافرين وقرصها : هذا جزء من حديث طويل يف صحيح مسلم   )٥(
 .٧٤٦ : رقم احلديث , صالة الليل ومن نام عنه أو مرض

لُقاً   كان رسول اهللاباب , لكتاب الفضائ : صحيح مسلم   )٦(  : رقم احلديث , أحسن الناس خُ
٢٣١٠. 

 .١٠/١٦٥ : القرطبي , اجلامع ألحكام القرآن   )٧(
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دَ  ﴿  :تعاىل وقال]. ١  :املائدة[ عْ نَ بَ امَ َيْ وا األْ نْقُضُ الَ تَ مْ وَ تُ دْ اهَ ا عَ دِ اهللاَِّ إِذَ هْ وا بِعَ فُ أَوْ ا وَ هَ كِيدِ  تَوْ
لُونَ  عَ فْ ا تَ مُ مَ لَ عْ يالً إِنَّ اهللاََّ يَ فِ مْ كَ يْكُ لَ تُمُ اهللاََّ عَ لْ عَ دْ جَ قَ َا  ﴿  :تعاىل وقال]. ٩١  :النحل[ ﴾ وَ ا أَهيُّ يَ

ادِقِنيَ  عَ الصَّ ونُوا مَ كُ وا اهللاََّ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آَمَ َا الَّ  ﴿  :تعاىل وقال]. ١١٩  :التوبة[ ﴾ الَّذِ ا أَهيُّ ينَ يَ ذِ
ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ وا اهللاََّ لَعَ قُ اتَّ ابِطُوا وَ رَ وا وَ ابِرُ صَ وا وَ ُ ربِ نُوا اصْ  وقال]. ٢٠٠  :عمران آل[ ﴾ آَمَ

ةٌ  ﴿  :تعاىل اوَ دَ يْنَهُ عَ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ يِّئَةُ ادْ الَ السَّ نَةُ وَ سَ ي احلَْ تَوِ الَ تَسْ وَ
ِيمٌ كَ  ٌّ محَ يلِ هُ وَ نِ  ﴿  :تعاىل وقال]. ٣٤  :فصلت[ ﴾ أَنَّ هَ عَ انْ وفِ وَ رُ رْ بِاملَْعْ أْمُ ةَ وَ الَ نَيَّ أَقِمِ الصَّ ا بُ يَ

ورِ  ُمُ مِ األْ زْ نْ عَ لِكَ مِ ابَكَ إِنَّ ذَ ا أَصَ ىلَ مَ ْ عَ ربِ اصْ رِ وَ ْشِ ) ١٧ (املُْنْكَ الَ متَ كَ لِلنَّاسِ وَ دَّ رْ خَ عِّ الَ تُصَ وَ
ورٍ يفِ ا ْتَالٍ فَخُ لَّ خمُ ِبُّ كُ ا إِنَّ اهللاََّ الَ حيُ حً رَ ضِ مَ َرْ نْ ) ١٨ (ألْ ضْ مِ ضُ اغْ يِكَ وَ شْ دْ يفِ مَ اقْصِ وَ

ريِ  مِ تُ احلَْ وْ اتِ لَصَ وَ َصْ رَ األْ تِكَ إِنَّ أَنْكَ وْ يِّيتُمْ  ﴿  :تعاىل وقال ].١٩−١٧  :لقامن[ ﴾ صَ ا حُ إِذَ وَ
نْ  نَ مِ سَ يُّوا بِأَحْ يَّةٍ فَحَ يبًا بِتَحِ سِ ءٍ حَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ ا إِنَّ اهللاََّ كَ وهَ دُّ ا أَوْ رُ  وقال]. ٨٦  :النساء[ ﴾هَ

ا  ﴿  :تعاىل لِهَ ىلَ أَهْ وا عَ لِّمُ تُسَ وا وَ تَأْنِسُ تَّى تَسْ مْ حَ يُوتِكُ َ بُ ريْ ا غَ يُوتً وا بُ لُ خُ نُوا الَ تَدْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ أَهيُّ
مْ  لَّكُ مْ لَعَ ٌ لَكُ ريْ مْ خَ لِكُ ونَ ذَ رُ كَّ مْ ) ٢٧ ( تَذَ نَ لَكُ ذَ ؤْ تَّى يُ ا حَ لُوهَ خُ الَ تَدْ ا فَ دً ا أَحَ وا فِيهَ ِدُ ْ جتَ إِنْ ملَ فَ

لِيمٌ  لُونَ عَ مَ عْ اهللاَُّ بِامَ تَ مْ وَ كَى لَكُ وَ أَزْ وا هُ عُ جِ ارْ وا فَ عُ جِ مُ ارْ إِنْ قِيلَ لَكُ  ].٢٨−٢٧  :النور[ ﴾ وَ
 مخس ; العرش بالوصايا يعرف فيام األخالق جمموعة الكريم القرآن ذكر وقد
لْ  ﴿  :تعاىل قالف. ]اإلرساء[و ]األنعام[ سوريتَ  يف ; مرتني منهيات ومخس,  مأمورات قُ

نْ  مْ مِ كُ دَ الَ وا أَوْ تُلُ قْ الَ تَ ا وَ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ مْ أَالَّ تُرشْ يْكُ لَ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ ا أَتْلُ مَ الَوْ عَ  تَ
سَ الَّتِي  تُلُوا النَّفْ قْ الَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ وا الْفَ بُ رَ قْ الَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ نُ نَ قٍ نَحْ الَ إِمْ

لُونَ  قِ عْ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ قِّ ذَ مَ اهللاَُّ إِالَّ بِاحلَْ رَّ الَ الْ ) ١٥١ (حَ وا مَ بُ رَ قْ الَ تَ يَ وَ يَتِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِ
تُمْ  لْ ا قُ إِذَ ا وَ هَ عَ سْ ا إِالَّ وُ سً لِّفُ نَفْ طِ الَ نُكَ سْ انَ بِالْقِ ِيزَ املْ يْلَ وَ وا الْكَ فُ أَوْ هُ وَ دَّ غَ أَشُ بْلُ تَّى يَ نُ حَ سَ أَحْ

مْ بِهِ  اكُ صَّ مْ وَ لِكُ وا ذَ فُ دِ اهللاَِّ أَوْ هْ بِعَ بَى وَ رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ لُوا وَ دِ اعْ ونَ فَ رُ كَّ ذَ مْ تَ لَّكُ ا ) ١٥٢ ( لَعَ ذَ أَنَّ هَ وَ
مْ  لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ الَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يامً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ رصِ

ونَ  تَّقُ بُّكَ أَالَّ تَ  ﴿  :تعاىل وقال , ]١٥٣−١٥١  :األنعام[ ﴾ تَ قَىضَ رَ نِ وَ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ وا إِالَّ إِيَّ بُدُ عْ
الً  وْ امَ قَ لْ هلَُ قُ ا وَ َ مهُ رْ نْهَ الَ تَ امَ أُفٍّ وَ لْ هلَُ قُ الَ تَ ا فَ َ مهُ ا أَوْ كِالَ َ مهُ دُ َ أَحَ كَ الْكِربَ نْدَ نَّ عِ غَ بْلُ ا يَ ا إِمَّ انً سَ إِحْ

يامً  رِ ةِ ) ٢٣ (كَ َ محْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ امَ جَ فِضْ هلَُ اخْ اوَ غِريً يَاينِ صَ بَّ امَ رَ امَ كَ هُ ْ محَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ) ٢٤ ( وَ
ا ورً فُ ابِنيَ غَ َوَّ انَ لِألْ هُ كَ إِنَّ نيَ فَ احلِِ ونُوا صَ مْ إِنْ تَكُ كُ وسِ فُ مُ بِامَ يفِ نُ لَ مْ أَعْ بُّكُ بَى ) ٢٥ (رَ رْ ا الْقُ آَتِ ذَ وَ

بْ  رْ تَ بَذِّ الَ تُ بِيلِ وَ نَ السَّ ابْ كِنيَ وَ ِسْ املْ هُ وَ قَّ احَ يرً انَ ) ٢٦ (ذِ كَ يَاطِنيِ وَ انَ الشَّ وَ انُوا إِخْ ينَ كَ رِ إِنَّ املُْبَذِّ
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ا ورً فُ هِ كَ بِّ يْطَانُ لِرَ الً ) ٢٧ (الشَّ وْ مْ قَ لْ هلَُ قُ ا فَ وهَ جُ رْ بِّكَ تَ نْ رَ ةٍ مِ َ محْ اءَ رَ تِغَ مُ ابْ نْهُ نَّ عَ ضَ رِ عْ ا تُ إِمَّ وَ
ا ورً يْسُ لُولَةً ) ٢٨ (مَ غْ كَ مَ دَ لْ يَ عَ ْ الَ جتَ اوَ ورً ْسُ ا حمَ لُومً دَ مَ عُ تَقْ طِ فَ لَّ الْبَسْ ا كُ طْهَ بْسُ الَ تَ نُقِكَ وَ   إِىلَ عُ

ا) ٢٩( ريً ا بَصِ بِريً بَادِهِ خَ انَ بِعِ هُ كَ رُ إِنَّ دِ قْ يَ اءُ وَ شَ قَ ملَِنْ يَ زْ طُ الرِّ بْسُ بَّكَ يَ تُلُوا ) ٣٠ (إِنَّ رَ قْ الَ تَ وَ
رْ  نُ نَ قٍ نَحْ الَ يَةَ إِمْ شْ مْ خَ كُ دَ الَ اأَوْ بِريً طْئًا كَ انَ خِ مْ كَ هُ تْلَ مْ إِنَّ قَ اكُ إِيَّ مْ وَ هُ قُ ا ) ٣١ (زُ نَ بُوا الزِّ رَ قْ الَ تَ وَ

بِيالً  اءَ سَ سَ ةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ ا ) ٣٢ (إِنَّ ظْلُومً تِلَ مَ نْ قُ مَ قِّ وَ مَ اهللاَُّ إِالَّ بِاحلَْ رَّ سَ الَّتِي حَ وا النَّفْ تُلُ قْ الَ تَ وَ
لِ  نَا لِوَ لْ عَ دْ جَ قَ افَ ورً نْصُ انَ مَ هُ كَ تْلِ إِنَّ فْ يفِ الْقَ ِ الَ يُرسْ ا فَ لْطَانً الَ الْيَتِيمِ إِالَّ ) ٣٣ (يِّهِ سُ بُوا مَ رَ قْ الَ تَ وَ

ئُوالً  سْ انَ مَ دَ كَ هْ دِ إِنَّ الْعَ هْ وا بِالْعَ فُ أَوْ هُ وَ دَّ غَ أَشُ بْلُ تَّى يَ نُ حَ سَ يَ أَحْ ا ) ٣٤ (بِالَّتِي هِ يْلَ إِذَ وا الْكَ فُ أَوْ وَ
يالً كِ  أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ريْ لِكَ خَ يمِ ذَ تَقِ طَاسِ املُْسْ سْ نُوا بِالْقِ زِ تُمْ وَ مٌ ) ٣٥ (لْ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ الَ تَقْفُ مَ وَ

ئُوالً  سْ نْهُ مَ انَ عَ لُّ أُولَئِكَ كَ ادَ كُ ؤَ الْفُ َ وَ الْبَرصَ عَ وَ مْ ا إِنَّكَ ) ٣٦ (إِنَّ السَّ حً رَ ضِ مَ َرْ ْشِ يفِ األْ الَ متَ  وَ
بَالَ  ِ غَ اجلْ بْلُ لَنْ تَ ضَ وَ َرْ قَ األْ رِ ْ ا) ٣٧ (طُوالً  لَنْ ختَ وهً رُ كْ بِّكَ مَ نْدَ رَ يِّئُهُ عِ انَ سَ لِكَ كَ لُّ ذَ  ﴾ كُ

 ].٣٨−٢٣  :اإلرساء[
ها عليه من مكارم األخالق , فيام أدّب به أمته  يف احلديث عنهو ومجيل  , وحضّ
 وأنا بتسع ريب أوصاين ”  : فقال , موصلة األرحا , وإصالح ذات البني , املعارشة
 والقصد , والغضب الرضا يف والعدل , والعالنية الرسِّ  يف باإلخالص أوصاين  :هبا أوصيكم

 وأن , قطعني من وأصل , حرمني من وأعطي , ظلمني عمن أعفو وأن , والفقر الغنى يف
 )٨(.“ رباً ع ونظري , ذكراً  ونطقي , فكراً  صمتي يكون

 يف متثالً  , األخالق هلذه احلي واملثال العميل النموذج الكرام حابةالص كان وقد
  :فيهم فيقول الدقيق الوصف  مسعود بن اهللا عبد سيدنا يصفهم , وصفاهتم سلوكهم

ها ; األمة أفضل كانوا  حممد أصحاب أولئك ”  , تكلفاً  وأقلها , علامً  وأعمقها , قلوباً  أبرّ
 , أثرهم عىل واتبعوهم , فضلهم هلم فاعرفوا , دينه قامةوإل , نبيه لصحبة اهللا اختارهم
 )٩(.“ تقيماملس اهلد عىل كانوا فإهنم , وسريهم أخالقهم من استطعتم بام ومتسكوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , الطبعة األوىل , بريوت , دار الكتب العلمية , شهاب الدين ابن عبد ربه , العقد الفريد   )٨(

 .٢٥٦ص  , ٢ج  , ـه١٤٠٤
 .٢/٩٧ :  الربابن عبد , جامع بيان العلم وفضله   )٩(
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 عنوان وكان , اإلنسان سلوك لتقويم أساس كموجه باألخالق الكريم القرآن عني
ظِيمٍ  ﴿  :تعاىل اهللا قول اإلسالم رسالة لُقٍ عَ إِنَّكَ لَعَىل خُ  إنام ”  : قولهو. ]٤  :القلم[ ﴾ وَ
  :التالية األمور ذلك عىل يدل ومما )١٠(.“ األخالق مكارم ألمتم بعثت

 السلوك يف عالية بقيم أفراده سميت , أخالقي جمتمع صياغة إىل الكريم القرآن هدف  )١(
 .التطبيق يف واقعية , التوجيهات يف مثالية أخالقية منظومة خالل من , والتعامل

)٢(  الدين معاين فمن , الدين معاين وبني , احلسن اخلُلُق مفهوم بني الكريم القرآن ساو 
مْ قِ  ﴿  :تعاىل قال , الرب كُ وهَ جُ لُّوا وُ وَ َّ أَنْ تُ نْ لَيْسَ الْربِ َّ مَ لَكِنَّ الْربِ بِ وَ رِ املَْغْ قِ وَ ِ بَلَ املَْرشْ

بَى  رْ ي الْقُ وِ بِّهِ ذَ ىلَ حُ آَتَى املَْالَ عَ النَّبِيِّنيَ وَ الْكِتَابِ وَ ةِ وَ ئِكَ املَْالَ رِ وَ َخِ مِ اآلْ الْيَوْ نَ بِاهللاَِّ وَ آَمَ
يفِ  ائِلِنيَ وَ السَّ بِيلِ وَ نَ السَّ ابْ اكِنيَ وَ املَْسَ ى وَ الْيَتَامَ اةَ وَ كَ آَتَى الزَّ ةَ وَ الَ امَ الصَّ أَقَ ابِ وَ قَ  الرِّ

نيَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ  حِ اءِ وَ َّ الرضَّ اءِ وَ ينَ يفِ الْبَأْسَ ابِرِ الصَّ وا وَ دُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ دِ هْ ونَ بِعَ املُْوفُ وَ
ونَ  مُ املُْتَّقُ أُولَئِكَ هُ وا وَ قُ دَ ينَ صَ  معانس بن النواس وعن , ]١٧٧  :البقرة[ ﴾ الَّذِ

ن ”  :فقال واإلثم لربا ا عن  اهللا رسول سألت  :قال  األنصاري سْ حُ ُّ  الربِ
لُق  )١١(.“ الناس عليه يطَّلِع أن وكرهت , صدرك يف ماحاك واإلثم,  اخلُ

 يف نفسه إىل هبا املتصفني وأضاف , احلسنة األخالق شأن من الكريم القرآن رفع  )٣(
ونَ  ﴿  :تعاىل فقال , لرمحةا معاين من به يتحلون ملا العبودية شُ مْ ينَ يَ َنِ الَّذِ محْ بَادُ الرَّ عِ وَ

ا مً الَ الُوا سَ لُونَ قَ اهِ مُ اجلَْ بَهُ اطَ ا خَ إِذَ ا وَ نً وْ ضِ هَ َرْ ىلَ األْ  وجعل , ]٦٣  :الفرقان [﴾ عَ
قاً  الناس أحسن لُ  يوم  الكريم الرسول إىل وأقرهبم , إيامناً  وأكملهم , خيارهم خُ
 حديث ويف , )١٢( “ القاً أخ أحسنكم خياركم من إن ”  : قوله احلديث ففي , القيامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سبق خترجيه   )١٠(
 : رقم احلديث , باب تفسري الرب واإلثم , كتاب الرب والصلة واآلداب : صحيح مسلم   )١١(

٤٦٣٢. 
 فاحشاً   النبي يكن مل : قال عنهام اهللا ريض عمرو بن عبداهللا عن : متام احلديث   )١٢(

 : صحيح البخاري. “ قاً أخال أحسنكم خياركم من إن”  : يقول  وكان , متفحشاً  وال
 .٣٢٩٥ : رقم احلديث ,  باب صفة النبي , كتاب املناقب
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)٥٨( 

قاً خُ  أحسنهم إيامناً  املؤمنني أكمل ”  :قال  اهللا رسول أن  هريرة أيب  , )١٣( “ لُ
 يوم جملساً  مني وأقربكم , إيلَّ  أحبكم من إن ”  :قال  اهللا رسول أن  جابر وعن
  :القيامة يوم جملساً  مني وأبعدكم , إيلَّ  أبغضكم من وإن , أخالقاً  أحاسنكم  :القيامة

 الثرثارين علمنا قد اهللا رسول يا  :قالوا. واملتفيقهون , واملتشدقون , الثرثارون
 )١٤(.“ ربوناملتك  :قال املتفيقهون? فام , واملتشدقني

 تعاىل وليق  :باألخالق مرتبط مثالً  فالعدل , واألخالق اإليامن بني الكريم القرآن ربط  )٤(
ىلَ أَالَّ  ﴿ مٍ عَ وْ نَآَنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ طِ وَ اءَ بِالْقِسْ دَ هَ نيَ هللاَِِّ شُ امِ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ

لُونَ  مَ عْ بِريٌ بِامَ تَ وا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ خَ قُ اتَّ  وَ بُ لِلتَّقْوَ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ لُوا اعْ دِ عْ  ].٨  :ائدةامل[ ﴾ تَ
 أن نجد الفرائض مستو فعىل ; األخالقية وآثارها العبادات بني الكريم القرآن ربط  )٥(

  :وعليه , األخالقية بآثارها تتميز فريضة كل
 سوء عن والنهي , تعاىل باهللا الروحية الصلة حتقيق يف تتمثل للصالة األخالقية الثمرة  :أوالً 

أَقِمِ  ﴿ تعاىل ليقو , األفعال من واملنكر , اخللق نَ الْكِتَابِ وَ يَ إِلَيْكَ مِ ا أُوحِ لُ مَ اتْ
نَعُونَ  ا تَصْ مُ مَ لَ عْ اهللاَُّ يَ ُ وَ ربَ رُ اهللاَِّ أَكْ كْ لَذِ رِ وَ املُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ ةَ تَ الَ ةَ إِنَّ الصَّ الَ  ﴾ الصَّ

 يكون ما أقرب ”  :قال  اهللا رسول أن  هريرة أيب وعن ].٤٥  :العنكبوت[
 )١٥(.“ ا الدعاءفأكثرو , ساجد وهو ربه من العبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكمل املؤمنني إيامناً أحسنهم ”  :  قال رسول اهللا : قال  عن أيب هريرة : احلديث متام   )١٣(

قاً  لُ قاً  , خُ لُ قال  .ويف الباب عن عائشة وابن عباس : قال.“ وخياركم خياركم لنسائهم خُ
 , كتاب الرضاع : سنن الرتمذي. حديث أيب هريرة هذا حديث حسن صحيح  :أبوعيسى

 .١٠٨٢ : رقم احلديث , باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها
 , هو كثري الكالم : الثرثار.ويف الباب عن أيب هريرة هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه   )١٤(

ويتصنع القول  , ويتعاىل عليهم , لء فيههو الذي يتطاول عىل الناس يف الكالم بم : واملتشدق
  ورو بعضهم هذا احلديث عن املبارك بن فضالة عن حممد بن املنكدر عن جابر. تعاظامً 

أبواب الرب  : سنن الرتمذي.وهذا أصح.  ومل يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد عن النبي
حديث  : ال الرتمذيق , ١٩٤١ : رقم احلديث , باب ما جاء يف معايل األخالق , والصلة

 .حسن غريب
 .٢١٥ : رقم احلديث , باب ما يقال يف الركوع والسجود , كتاب الصالة : صحيح مسلم   )١٥(
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)٥٩( 

َا  ﴿ تعاىل يقول. املنكرات وجتنب التقو حتقيق يف تتمثل للصيام األخالقية الثمرة  :ثانياً  ا أَهيُّ يَ
مْ  لَّكُ مْ لَعَ بْلِكُ نْ قَ ينَ مِ ىلَ الَّذِ تِبَ عَ امَ كُ يَامُ كَ مُ الصِّ يْكُ لَ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آَمَ ونَ الَّذِ تَّقُ  ﴾ تَ

ن ”  :قال  اهللا رسول أن  هريرة أيب وعن ].١٨٣  :البقرة[ عْ  مل مَ  الزور قول يدَ
عَ طعامه ورشابهفل , به والعمل  )١٦(.“ يس هللا حاجة يف أن يدَ

 عىل وتعويدها , والشح البخل من النفسالثمرة األخالقية للزكاة تتمثل يف تطهري    :ثالثاً 
ا  ﴿ تعاىل قولي. والسخاء واجلود البذل َ مْ هبِ يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ ةً تُطَهِّ قَ دَ مْ صَ اهلِِ وَ نْ أَمْ ذْ مِ خُ

لِيمٌ  يعٌ عَ مِ اهللاَُّ سَ مْ وَ نٌ هلَُ كَ تَكَ سَ الَ مْ إِنَّ صَ يْهِ لَ لِّ عَ صَ  أيب وعن ].١٠٣  :التوبة[ ﴾ وَ
 يقولف , ينزالن ملكان إال , فيه العباد يصبح يوم من ما ”  :قال  النبي أن  هريرة
فاً  منفقاً  أعطِ  اللهم  :أحدمها فاً أ اللهم  :اآلخر ويقول , خلَ  )١٧(.“ عطِ ممسكاً تلَ

 يف مؤثرة رياضة يف , للروح العملية للرتبية وسمالثمرة األخالقية للحج تتمثل يف أنه م   :رابعاً 
 من كثري من والتخلص , احلميدة األخالق من كثري الكتساب فعالة ووسيلة , النفس
رٌ  ﴿ تعاىل يقول. التقو وحتقيق , السيئات ملحو وفرصة , الصفات ذميم هُ جُّ أَشْ احلَْ

لُوا  عَ فْ ا تَ مَ جِّ وَ الَ يفِ احلَْ دَ الَ جِ وقَ وَ الَ فُسُ فَثَ وَ الَ رَ جَّ فَ نَّ احلَْ ضَ فِيهِ رَ نْ فَ مَ اتٌ فَ لُومَ عْ مَ
َ الزَّ  ريْ إِنَّ خَ وا فَ دُ وَّ زَ تَ هُ اهللاَُّ وَ لَمْ عْ ٍ يَ ريْ نْ خَ َلْبَابِ مِ ا أُويلِ األْ ونِ يَ قُ اتَّ  وَ   :البقرة[ ﴾ ادِ التَّقْوَ

 يرفث فلم هللا حجَّ  من ”  :يقول  النبي سمعت  :قال  هريرة أيب وعن ].١٩٧
 )١٨(.“ ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه

نستبني منه متانة األوارص  , هذا العرض املجمل عىل مستو أركان اإلسالم وفرائضه
 أن فنجد ومستحبات وآداب افلأما عىل مستو ما دوهنا من نو , )١٩( الدين باخلُلُقالتي تربط
 كل عنوان األخالقية الثمرة وأن , واملستحبات واآلداب النوافل هذه هدف هي األخالق

 إىل هيدي والكرم , الرب إىل هيدي احلديث يف كام فالصدق. توجيه أو فضيلة أو هدي أو أدب
 هتدي والفضيلة , النفس عزة إىل هيدف والتواضع , والبخل الشح من منعوي , والعطاء البذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم  , باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم , كتاب الصوم : صحيح البخاري   )١٦(

 .١٧٧٠ : احلديث
اتَّقَى ﴿  :تعاىلباب قول اهللا  , كتاب الزكاة : صحيح البخاري   )١٧( طَى وَ نْ أَعْ ا مَ أَمَّ رقم ,  ﴾ فَ

 .١٤٤٢ : احلديث
 .١٤٢٤ : رقم احلديث , باب فضل احلج املربور , كتاب احلج : صحيح البخاري   )١٨(
 .٨ : ص : الغزايل , خلق املسلم   )١٩(
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)٦٠( 

 , للنفس طهر والعفة , للفرج مفتاح والصرب , والعطاء اجلود الكرم وثمرة , املروءة إىل
 , بخري إال يأيت وال , كله خري واحلياء , الرمحن صفة والعدل , الرجولة عنوان والشجاعة
 سخاء والسخاء , األتقياء شعار واألمانة , اخلالق سيد لمواحل , ومنَعة رفعة والتواضع

 املعاين هذه مجيع تتجىل وهكذا , اخلصال هذه جلميع شامل عنوان األدب وحسن , النفس
 .األخالقية الفضائل من يانعة وثامر , طيبة بآثار

—öb–@Öýþa@òîãeŠÔÛaZ@@ @
 اإلنسانية القطاعات مجيع تشمل الكريم القرآن يف األخالق أن بمعنى  :الشمول  :أوالً 

 ولالعتقاد , أخالق فللفكر ; أخالق منها فلكل , واخلارجية الداخلية املختلفة
 الظاهر وللسلوك , أخالق وللنفس , أخالق وللنية , أخالق وللقلب,  أخالق
 والصرب , وحيادية بإنصاف احلقيقة حتري يف تتمثل الفكر فأخالق..وهكذا , أخالق
 , والعلوم واملعارف األفكار من مفيد نافع كل عن والبحث , التدبرو التفكر عىل

 من يثري ما ونسيان , مفيد صالح كل بتذكر واالشتغال , وتوافهها سفاسفها عن والبعد
 وأخالق. ورذائل نقائص من وغريها واحلسد الغضب عىل تبعث وضغائن أحقاد
. والضغائن األحقاد محل وعدم , والرش الباطل وكراهية , واخلري احلق حب القلب

 والسامحة والعفة الصرب النفس وأخالق , وإخالصها ونقاؤها صفاؤها النية وأخالق
 وعلو , معاليها إىل والنظر , األمور سفاسف عن والرتفع , احلسد وجمانبة , واجلود
 وهي , كثرية فهي واألعامل واألفعال األقوال من الظاهر السلوك وأماأخالق. اهلمة
 تتجىل كذلك.فيه بام ينضح إناء فكل , سجايا من داخله يف املرء حيمله عام حقيقي تعبري

 الفرد حياة ; اإلنسانية احلياة جوانب كل شملت األخالق أن يف الشمول خاصية
 والعقلية , والدنيوية والدينية , واجلسمية الروحية جماالهتا ومجيع , واملجتمع واألرسة
 )٢٠(.راقياً  سلوكياً  منهجاً  واملجاالت اجلوانب ههذ من لكل ورسمت , والعاطفية

 ,  فالقيم األخالقية يف القرآن الكريم تتسم بالثبات وعدم التغيري والتبديل : الثبات :ثانياً 
 من ختتلف أو , آخر إىل جمتمع من تتبدل أو , آخر إىل فرد من ختتلف نسبية ليستوهي 
 قال , الدهور وتعاقب , األزمنة مر عىل مستقرة راسخة ثابتة هي بل , آخر إىل مكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , ١١٢  :ص : فرحات واخللف , والثقافة اإلسالمية , ١/٥٠ : حبنكة , األخالق اإلسالمية   )٢٠(

 .١٦٣ : ص : جامعة اإلمارات , والفكر اإلسالمي
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)٦١( 

ريٌ  ﴿ تعاىل اهللا لُونَ بَصِ مَ عْ هُ بِامَ تَ ا إِنَّ وْ الَ تَطْغَ عَكَ وَ نْ تَابَ مَ مَ تَ وَ رْ امَ أُمِ مْ كَ تَقِ اسْ  ﴾ فَ
 يغريها ال , أزلية بروابط حمكوم ثابت حمور القرآنية األخالق أن كام , ]١١٢  :هود[

 لفضيلة يكن ومل , كذب إىل لتتبدل ما يوماً  صدقال لفضيلة يكن فلم , الزمن مرور
 يزيد , األزمنة وتعاقب , األيام مرور بل. وهكذا , خيانة إىل لتتحول ما زمناً  األمانة
 .ورسوخاً  ثباتاً  والفضائل القيم هذه

 إِلْفِ  عىل القائمة , السمحة الفطرة عىل الربية تعاىل اهللا خلق لقد  :للفطرة موافقتها  :ثالثاً 
 تعاىل فقال الكريم القرآن عنه عرب ما ذلكو , والرذيلة الرش ونبذ , والفضيلة رياخل
لِكَ  ﴿ قِ اهللاَِّ ذَ لْ يلَ خلَِ بْدِ ا الَ تَ يْهَ لَ طَرَ النَّاسَ عَ ةَ اهللاَِّ الَّتِي فَ ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ أَقِمْ وَ فَ

ثَرَ النَّاسِ الَ  لَكِنَّ أَكْ يِّمُ وَ ينُ الْقَ ونَ الدِّ لَمُ عْ  مع متوائامً  اإلسالم وجاء , ]٣٠  :الروم[ ﴾  يَ
 هذا يؤيد. الفطرة دين ألنه , تطلعاهتا مع متوافقاً  , متطلباهتا مع منسجامً  , الفطرة
 فأبواه ; الفطرة عىل يولد مولود كل ”  :قال  النبي أن  هريرة أيب حديث
دانه انه أو,  هيوِّ سانه أو , ينرصِّ  فيها تر هل , البهيمة تنتج هيمةالب كمثل , يمجِّ
 )٢١(.“ جدعاء

ن أن واجلامعة السنة أهل عقيدة يف األصل  :للعقل موافقتها  :رابعاً  بْح احلُسْ  , رشعيان والقُ
نه ما أن  :بمعنى , عقليني وليسا ن فهو الرشع حسَّ  , قبيح فهو الرشع قبَّحه وما , حسَ
نته وإن  اخلمر استحسان يف كام , يعرتهيا ونقص ةثغر أو , فيها لعلة العقول بعض حسَّ
 نزوة أو , حيوانية ألنانية املتحيز غري , املنصف العقل دور ينكر ال أنه إال. مدمنيها عند

ن مقبول كل حتسني يف الرشع مع يتفق أن من , هبيمية غريزة أو , شيطانية  , رشعاً  حسَ
 بل , الترشيع أصول مع قضيتنا ال السليم العقل ألن. رشعاً  قبيح مستنفر كل وتقبيح
 يف أصيل وركن , أساس كعامل دوره أدركنا إذا خاصة , تكامالً  وينسجم معها يتوافق
 .الرشعي التكليف مناط

:  تعاىل قال , والتفريط اإلفراط جانبي عن بعيداً  الوسط اختاذ به ويقصد  :االعتدال  :خامساً 
وا  ﴿ فُ ِ ْ يُرسْ وا ملَ قُ فَ ا أَنْ ينَ إِذَ الَّذِ اوَ امً وَ لِكَ قَ َ ذَ انَ بَنيْ كَ وا وَ ُ قْرتُ ْ يَ ملَ  , ]٦٧  :الفرقان[ ﴾ وَ

ولُ  ﴿ تعاىل وقال سُ ونَ الرَّ يَكُ ىلَ النَّاسِ وَ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ
ا إِالَّ  يْهَ لَ نْتَ عَ ةَ الَّتِي كُ بْلَ نَا الْقِ لْ عَ ا جَ مَ ا وَ يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ لِبُ عَ نْقَ َّنْ يَ ولَ ممِ سُ تَّبِعُ الرَّ نْ يَ مَ مَ لَ  لِنَعْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٩٦ : رقم احلديث , باب ما قيل يف أوالد املرشكني , كتاب اجلنائز : صحيح البخاري   )٢١(
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مْ إِنَّ اهللاََّ  كُ نَ يعَ إِيامَ انَ اهللاَُّ لِيُضِ ا كَ مَ  اهللاَُّ وَ دَ ينَ هَ ىلَ الَّذِ ةً إِالَّ عَ بِريَ انَتْ لَكَ إِنْ كَ بَيْهِ وَ قِ ىلَ عَ عَ
يمٌ  حِ وفٌ رَ ءُ  تتسم الكريم القرآن يف النواهيو فاألوامر , ]١٤٣  :البقرة[ ﴾ بِالنَّاسِ لَرَ

 تعاىل قال , واالعتدال االستطاعة فلك يف تدور جيعلها الذي األخالقي بالطابع
ا إِالَّ  ﴿ سً فْ لِّفُ اهللاَُّ نَ كَ اهُ اهللاَُّ الَ يُ تَ َّا آَ قْ ممِ يُنْفِ لْ هُ فَ قُ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ دِ نْ قُ مَ تِهِ وَ عَ نْ سَ ةٍ مِ عَ قْ ذُو سَ لِيُنْفِ

اهَ  ا آَتَ امَ ً ٍ يُرسْ رسْ دَ عُ عْ لُ اهللاَُّ بَ عَ يَجْ ا  ﴿ تعاىل وقال , ]٧  :الطالق[ ﴾ ا سَ وا اهللاََّ مَ اتَّقُ فَ
مُ  أُولَئِكَ هُ هِ فَ سِ فْ حَّ نَ نْ يُوقَ شُ مَ مْ وَ كُ سِ فُ َنْ ا ألِ ً ريْ وا خَ قُ فِ أَنْ وا وَ أَطِيعُ وا وَ عُ مَ اسْ تُمْ وَ تَطَعْ اسْ

ونَ  لِحُ  كام , تطاق ال قواعد جيعلها ما التشدد من يهاف فليس , ]١٦  :التغابن[ ﴾ املُْفْ
 يقول حيث تعاىل اهللا وصدق , هراءً  هلواً  جيعلها ما والرخاوة العبث من ليست أهنا
ونَ  ﴿ عُ جَ رْ مْ إِلَيْنَا الَ تُ أَنَّكُ بَثًا وَ مْ عَ نَاكُ قْ لَ امَ خَ بْتُمْ أَنَّ سِ ]. ١١٥  :املؤمنون[ ﴾ أَفَحَ

 يف اإلسالمي للمنهج طبقاً  باالعتدال تتصف امرأة أو رجالً  كان أياً  املسلم فشخصية
 رحبة مساحة وهلا , واجلمود والنفور والعبوس التزمت عن بعيدة , والسلوك الرتبية
 .جتاوز أو شطط غري من وتكافؤ بتوازن , والرتويح والدعة املزاح من

 بخاصية تباطهابار الكريم القرآن يف األخالق تتميز  :أخروي دنيوي اجلزاءفيها  :سادساً 
. وفاقاً  عدالً  جزاءه ينال وامليسء , وزيادة اإلحسان جزاء له فاملحسن , اإلهلي اجلزاء
 اخللق فصاحب , اآلخرة إىل مستمراً  الدنيا يف األداء حلظة من يبدأ اجلزاء هذا أن كام

 عمل يف سبحانه اهللا رضا ويستشعر , الناس ثناء احلسن بخلقه يكسب احلسن
 صاحب باملقابل كذلك. اآلخرة يف اخللد جنات يف اهللا بنعيم حيظىو , الصاحلات

 جزاء يلقى اآلخرة يف وهو , والنفور والبغض الكره إال العباد من ينال ال اليسء اخللق
لُقه سوء الَ  ﴿  :تعاىل قال. وسخطه تعاىل اهللا عقاب خُ ةٌ وَ ادَ يَ زِ نَى وَ سْ نُوا احلُْ سَ ينَ أَحْ لِلَّذِ

وهَ  جُ قُ وُ هَ رْ ونَ يَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ نَّةِ هُ ابُ اجلَْ حَ الَ ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْ ٌ وَ رتَ مْ قَ  ].٢٦  :يونس[ ﴾ هُ
 عند التطبيق إمكانية بمعنى , بالواقعية اإلسالم ترشيعات متيزت  :الوسطية  :سابعاً 

 تعاىل لقوله. وأطاقه ذلك املكلف استطاع طاملا ذلك استحالة وعدم,  فيها املستهدف
جَ  ﴿ ةَ وَ لَّ جٍ مِ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ يفِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ مْ وَ تَبَاكُ وَ اجْ ادِهِ هُ هَ قَّ جِ وا يفِ اهللاَِّ حَ دُ اهِ

مْ  يْكُ لَ ا عَ يدً هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ ا لِيَكُ ذَ يفِ هَ بْلُ وَ نْ قَ نيَ مِ لِمِ مُ املُْسْ كُ امَّ وَ سَ يمَ هُ اهِ رَ مْ إِبْ أَبِيكُ
ىلَ  اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ تَكُ مْ وَ كُ الَ وْ وَ مَ وا بِاهللاَِّ هُ مُ تَصِ اعْ اةَ وَ كَ وا الزَّ آَتُ ةَ وَ الَ وا الصَّ أَقِيمُ  النَّاسِ فَ

ريُ  مَ النَّصِ نِعْ ىلَ وَ مَ املَْوْ نِعْ  الواقعية بني األخالق وسطية هبا ويقصد]. ٧٨  :احلج[ ﴾ فَ
هَ  ﴿ تعاىل قال. واملثالية عَ سْ ا إِالَّ وُ سً لِّفُ اهللاَُّ نَفْ كَ بَتْ الَ يُ تَسَ ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ا كَ ا مَ ا هلََ
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نْ  ينَ مِ ىلَ الَّذِ تَهُ عَ لْ َ امَ محَ ا كَ ً يْنَا إِرصْ لَ لْ عَ مِ ْ الَ حتَ نَا وَ بَّ ا رَ طَأْنَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِنْ نَسِ نَ ذْ اخِ ؤَ نَا الَ تُ بَّ رَ
اعْ  ةَ لَنَا بِهِ وَ اقَ ا الَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ الَ حتُ نَا وَ بَّ بْلِنَا رَ نَا قَ ْ انْرصُ ا فَ نَ الَ وْ نَا أَنْتَ مَ ْ محَ ارْ رْ لَنَا وَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ

ينَ  افِرِ مِ الْكَ وْ ىلَ الْقَ  ورفع اليرس أساس عىل التكاليف فجاءت]. ٢٨٦  :البقرة[ ﴾ عَ
 تعاىل قال. واالعتدال التوسط يف الواقعية متمثلة , اإلنسان طبيعة ومراعاة , احلرج
كَ  ﴿ دَ لْ يَ عَ ْ الَ جتَ اوَ ورً ْسُ ا حمَ لُومً دَ مَ عُ تَقْ طِ فَ لَّ الْبَسْ ا كُ طْهَ بْسُ الَ تَ نُقِكَ وَ لُولَةً إِىلَ عُ غْ  ﴾ مَ

بل هي  , ة يستحيل تطبيقهاخيالي بمثالية اإلسالمية األخالق فليست]. ٢٩  :اإلرساء[
 )٢٢(.واقعية مناسبة لطاقة البرش وقدراهتم وإمكانياهتم ويف حدود استطاعتهم

Èniüab@åÇ@…aÖýþ@òîãeŠÔÛa@Ýîj@ÊbîšÛ@áßþa@ÂìÔë@pa‰bš§aZ@@ @
 , وقوة جمداً  شأوها بلغت وحضارات أمم عن أخباراً  التاريخ أحداث سطرت لقد
نازعها خصمها مع وجوالت صوالت لوجودها وسجلت  أن تعاىل اهللا إرادة شاءت ثم , ومُ
تتبعنا ولو , غريها سقط كام وتسقط , وتتالشى تتهاو  َّ  انعدام وراءه أن ألدركنا هاهالك رسِ
 قانون وانحسار , أبجدياهتا من األخالقية القيم مفهوم وضياع , منهجها يف األخالق منظومة
 رشيعة فيها وسادت , األمم داء فيها ودبَّ  , األنا نزعة فيها فاسترشت , قاموسها من الفضيلة
 , والعدوان والرش والتسلط داالضطها وانترش , والفساد والبغي والقتل الظلم فعمَّ  ; الغاب
 القرآن إليه أشار ما وهذا. مآهلا اهلاوية يف والسقوط والرتدي , مصريها والدمار اهلالك فكان
دِ  ﴿  :تعاىل بقوله الكريم اتِ الْعِامَ مَ ذَ دِ ) ٧ (إِرَ ا يفِ الْبِالَ هَ ثْلُ ْلَقْ مِ ْ خيُ ينَ ) ٨ (الَّتِي ملَ ودَ الَّذِ ثَمُ وَ

رَ بِ  خْ ابُوا الصَّ ادِ جَ ادِ ) ٩ (الْوَ تَ َوْ نَ ذِي األْ وْ عَ فِرْ دِ ) ١٠ (وَ ا يفِ الْبِالَ وْ غَ ينَ طَ ا ) ١١ (الَّذِ وا فِيهَ ثَرُ أَكْ فَ
ادَ  سَ ابٍ ) ١٢ (الْفَ ذَ طَ عَ وْ بُّكَ سَ مْ رَ يْهِ لَ بَّ عَ ادِ ) ١٣ (فَصَ صَ ِرْ بَّكَ لَبِاملْ  ﴾ إِنَّ رَ

بِّ  ﴿ تعاىل وقوله,  ]١٤-٦  :الفجر[ ذُ رَ لِكَ أَخْ ذَ كَ هُ أَلِيمٌ وَ ذَ املَِةٌ إِنَّ أَخْ يَ ظَ هِ  وَ ذَ الْقُرَ ا أَخَ كَ إِذَ
يدٌ  دِ  ].١٠٢  :هود[ ﴾ شَ

    :شوقي أمحد الشعراء أمري قال
 ذهبوا أخالقهم ذهبت همُ  فإنْ      بقيتْ  ما األخالقُ  األمم وإنام
ى ممن لنامذج أربعة مواقف الكريم القرآن لنا سجل وقد  يف الصواب جادة تنحَّ

 إىل البغيضة اللفظة هذه , األنا بدعو , وعدواناً  ظلامً  اآلخر وإقصاء , والظلم الءاالستع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ص : جامعة اإلمارات , والفكر اإلسالمي , ١٤٧ : ص : املليجي , األخالق يف اإلسالم   )٢٢(
١٦٣. 
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 تاريخ يف أربعة نامذج ادعاها فقد , لألخالق األول العدو تعد , الشيطان إىل األليفة , الرمحن
 بةعاق فكانت , واقعهم يف رشساً  سلوكاً  ومتثلوها , املعنى متفقة اللفظ خمتلفة بعبارات البرشية
  :بقوله شاعرهم نظمها وقد. خرساً  أمرهم

هلِكةٌ  أربعةٌ  ْ  ونحنُ  أنا         للعبدِ  مُ  وعندي ويلِ
 , آلدم بالسجود تعاىل اهللا أمره حني , آدم عىل والتعايل اخلريية ادعى من أول فالشيطان

َِ  ﴿ تعاىل قال. “ أنا ”  :وقال فأبى دَ مل جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ لِيسُ مَ ا إِبْ الَ يَ تَ قَ ْ ربَ تَكْ يَّ أَسْ قْتُ بِيَدَ لَ ا خَ
الِنيَ  نَ الْعَ نْتَ مِ نْ طِنيٍ ) ٧٥ (أَمْ كُ تَهُ مِ قْ لَ خَ ارٍ وَ نْ نَ تَنِي مِ قْ لَ نْهُ خَ ٌ مِ ريْ ا خَ الَ أَنَ جْ ) ٧٦ (قَ رُ اخْ الَ فَ قَ

يمٌ  جِ إِنَّكَ رَ ا فَ نْهَ  يوم إىل الرمحة من مطروداً  ملعوناً  اجلنة من فأخرجه , ]٧٧−٧٥  :ص[ ﴾ مِ
 , النارصة الناجية القاهرة أهنا عىل إليها ونظروا , بقوهتم اغرتوا حني سبأ وقوم. الدين
رُ إِلَيْكِ  ﴿ تعاىل قوله يف “ نحن ”  :وقالوا َمْ األْ يدٍ وَ دِ أْسٍ شَ أُولُو بَ ةٍ وَ وَّ نُ أُولُو قُ الُوا نَحْ قَ

ينَ  رِ أْمُ ا تَ اذَ ي مَ انْظُرِ مْ  ﴿ والعقوبة هلالكا يف درساً  فتلقوا]. ٣٣  :النمل[ ﴾ فَ عْ إِلَيْهِ جِ ارْ
ونَ  رُ اغِ مْ صَ هُ ا أَذِلَّةً وَ نْهَ مْ مِ نَّهُ جَ رِ لَنُخْ ا وَ َ مْ هبِ نُودٍ الَ قِبَلَ هلَُ مْ بِجُ نَأْتِيَنَّهُ لَ ]. ٣٧  :النمل[ ﴾ فَ

 تؤهله خريات من أويت ما أن ظناً  , له بالسجود قومه وأمر , األلوهية ادعى حني وفرعون
نُ يفِ  ﴿ تعاىل قال. بانتظاره اإلهلي العدل فكان , “ يل ”  :فقال األلوهية لرتبة وْ عَ نَادَ فِرْ وَ

ونَ  ُ بْرصِ الَ تُ تِي أَفَ ْ نْ حتَ ي مِ رِ ْ َارُ جتَ َهنْ هِ األْ ذِ هَ َ وَ لْكُ مِرصْ مِ أَلَيْسَ يلِ مُ وْ ا قَ الَ يَ هِ قَ مِ وْ ا ) ٥١ (قَ أَمْ أَنَ
هِ  وَ مَ ي هُ ا الَّذِ ذَ نْ هَ ٌ مِ ريْ بِنيُ خَ ادُ يُ كَ الَ يَ هُ ) ٥٢ (نيٌ وَ عَ اءَ مَ بٍ أَوْ جَ هَ نْ ذَ ةٌ مِ رَ وِ يْهِ أَسْ لَ يَ عَ الَ أُلْقِ لَوْ فَ

نِنيَ  ِ رتَ قْ ةُ مُ ئِكَ نيَ ) ٥٣ (املَْالَ قِ اسِ ا فَ مً وْ وا قَ انُ ُمْ كَ وهُ إِهنَّ أَطَاعُ هُ فَ مَ وْ فَّ قَ تَخَ اسْ ا ) ٥٤ (فَ ونَ فُ امَّ آَسَ لَ فَ
أَ  مْ فَ نْهُ نَا مِ مْ تَقَ َعِنيَ انْ مْ أَمجْ نَاهُ قْ رَ ينَ ) ٥٥ (غْ رِ َخِ ثَالً لِآلْ مَ ا وَ فً لَ مْ سَ نَاهُ لْ عَ   :الزخرف[ ﴾ فَجَ

ائِيلَ  ﴿  :تعاىل قال , يعترب ملن عربة وجعله , بالغرق اهللا فأهلكه , ]٥٦-٥١ َ ا بِبَنِي إِرسْ نَ زْ اوَ جَ وَ
وً  دْ عَ يًا وَ غْ هُ بَ نُودُ جُ نُ وَ وْ عَ مْ فِرْ هُ بَعَ أَتْ رَ فَ ي الْبَحْ هُ الَ إِلَهَ إِالَّ الَّذِ نْتُ أَنَّ الَ آَمَ قُ قَ رَ هُ الْغَ كَ رَ ا أَدْ تَّى إِذَ ا حَ
نيَ  لِمِ نَ املُْسْ ا مِ أَنَ ائِيلَ وَ َ نُو إِرسْ نَتْ بِهِ بَ ينَ ) ٩٠ (آَمَ دِ سِ نَ املُْفْ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ َنَ وَ  آَآلْ

نِكَ لِتَ ) ٩١( يكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ الْيَوْ افِلُونَ فَ اتِنَا لَغَ نْ آَيَ نَ النَّاسِ عَ ا مِ ثِريً إِنَّ كَ ةً وَ كَ آَيَ فَ لْ ونَ ملَِنْ خَ  ﴾ كُ
ته , وعدواناً  وفساداً  , وطغياناً  ظلامً  األرض يف بغى حني وقارون]. ٩٢−٩٠  :يونس[  وغرَّ

إِنَّ  ﴿ تعاىل قال , باخلسف اهللا فأهلكه , “ عندي ”  :فقال , املنعم ونيس , فعبده املال نعمة
بَةِ أُويلِ  هُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْ َ احتِ فَ ا إِنَّ مَ نُوزِ مَ نَ الْكُ يْنَاهُ مِ تَ آَ مْ وَ يْهِ لَ بَغَى عَ ى فَ وسَ مِ مُ وْ نْ قَ انَ مِ ونَ كَ ارُ قَ

نيَ  حِ رِ ِبُّ الْفَ حْ إِنَّ اهللاََّ الَ حيُ رَ فْ هُ الَ تَ مُ وْ الَ لَهُ قَ ةِ إِذْ قَ وَّ تَغِ فِيامَ آَ ) ٧٦ (الْقُ ابْ الَ وَ ةَ وَ رَ َخِ ارَ اآلْ تَاكَ اهللاَُّ الدَّ
ِبُّ  ضِ إِنَّ اهللاََّ الَ حيُ َرْ ادَ يفِ األْ سَ بْغِ الْفَ الَ تَ نَ اهللاَُّ إِلَيْكَ وَ سَ امَ أَحْ نْ كَ سِ أَحْ يَا وَ نْ نَ الدُّ يبَكَ مِ نْسَ نَصِ تَ
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)٦٥( 

ينَ  دِ سِ ْ ) ٧٧ (املُْفْ ملَ ي أَوَ نْدِ مٍ عِ لْ ىلَ عِ امَ أُوتِيتُهُ عَ الَ إِنَّ ونِ قَ رُ نَ الْقُ بْلِهِ مِ نْ قَ لَكَ مِ دْ أَهْ مْ أَنَّ اهللاََّ قَ لَ عْ  يَ
ونَ  مُ رِ ِمُ املُْجْ نُوهبِ نْ ذُ أَلُ عَ سْ الَ يُ ا وَ عً ْ ثَرُ مجَ أَكْ ةً وَ وَّ نْهُ قُ دُّ مِ وَ أَشَ نْ هُ هِ يفِ ) ٧٨ (مَ مِ وْ ىلَ قَ جَ عَ رَ فَخَ

نْ  َيَاةَ الدُّ ونَ احلْ يدُ رِ ينَ يُ ذِ الَ الَّ ينَتِهِ قَ ظِيمٍ زِ ظٍّ عَ و حَ ذُ هُ لَ ونُ إِنَّ ارُ َ قَ ا أُويتِ ثْلَ مَ نَا مِ يْتَ لَ ا لَ ) ٧٩(يَا يَ
ونَ  ابِرُ ا إِالَّ الصَّ اهَ قَّ لَ الَ يُ ا وَ احلًِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ ٌ ملَِنْ آَمَ ريْ ابُ اهللاَِّ خَ مْ ثَوَ لَكُ يْ مَ وَ وا الْعِلْ ينَ أُوتُ الَ الَّذِ قَ  وَ

هِ ) ٨٠( ارِ بِدَ نَا بِهِ وَ فْ سَ نَ فَخَ انَ مِ ا كَ مَ ونِ اهللاَِّ وَ نْ دُ هُ مِ ونَ ُ نْرصُ نْ فِئَةٍ يَ انَ لَهُ مِ امَ كَ ضَ فَ َرْ  األْ
ينَ  ِ  ].٨١−٧٦  :القصص[ ﴾ املُْنْتَرصِ
 نشأة رس هو األرض يف األخالق قانون سيادة أن املطاف هناية يف إليه نخلص ما إذاً 
 أو هتميشه أو ضياعه أو القانون هذا وختلف , األمم وسيادة , الدول واستقرار , احلضارات
 أكده ما وهذا. األمم وسقوط , املاملك وزوال , احلضارات الهنيار شؤم نذير هو انحساره
 .اخلالدة األخالقية منظومته يف الكريم القرآن
òèj‘@‰b’nãa@âý⁄a@ÑîÛbi@…ŠÛaë@bèîÜÇZ@@ @

 اإلسالم دين أن ; ةالظامل املقولة شبهة خاصة واملسترشقون عامة اإلسالم أعداء يردد
 كام , وأحداث لوقائع كاذبة وحتليالت , تارخيية بمغالطات ويستشهدون , السيف بحد انترش
 خمالفني , سياقها خارج ويرشحوهنا يفهموهنا أو , مرادها غري عىل رشعية نصوصاً  يؤلون
 , والقوة بالقهر انترش اإلسالم أن إىل ليخلصوا , االستدالل وأصول , التفسري قواعد بذلك

 الفينة بني املعارص التاريخ يطالعنابه ما هذا فكرهم يساند ما ولعل , والبطش والسالح
يف غريبة , اهلدف يف غامضة , النظرة يف قارصة لفئات الساحة عىل ظهور من واألخر 
 أهنم واحلقيقة , فيه واملغاالة التطرف منحى وينحون , ديني بتوجه أنفسهم ينعتون , الفكرة
 متمسكني , أحياناً  الضال يكن مل إن الساذج الفهم خالل من , داخله من الدين هلدم نيسعو
 .أخر أحياناً  ومهزومة مشبوهة ومرجعيات رؤ إىل ومستندين , واهية بحجج

 مجيعها الساموية الرساالت بل , اإلسالم انتشار إن  :نقول والتاريخ احلقيقة وإلنصاف
 , وقوم أمة كل وخصائص حلال تبعاً  , متباينة ووسائل , ديدةع بعوامل كان إنام , األمم بني
 احلسن واألسلوب والتحمل الصرب من ; احلميدة األخالق يف يتمثل األساس جامعها لكن

عُ إِىلَ  ﴿ تعاىل بقوله الدعوة هذه منهج يف تعاىل اهللا هبيَّن ما وهو , احلسنة واملوعظة واحلكمة ادْ
مَ  كْ ِ بِّكَ بِاحلْ بِيلِ رَ لَّ سَ نْ ضَ مُ بِمَ لَ وَ أَعْ بَّكَ هُ نُ إِنَّ رَ سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِهلُْ جَ نَةِ وَ سَ ظَةِ احلَْ عِ املَْوْ ةِ وَ

ينَ  تَدِ مُ بِاملُْهْ لَ وَ أَعْ هُ بِيلِهِ وَ نْ سَ  هذا يدرك القرآين للقصص واملتتبع , ]١٢٥  :النحل[ ﴾ عَ
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)٦٦( 

 أسلوب يف غريه عن أحدهم خيتلف ومل , مهل ليبني بلساهنم قومه دعا إال نبي من فام , املعنى
مْ  ﴿ تعاىل قال. والتحمل والصرب احلكمة َ هلَُ هِ لِيُبَنيِّ مِ وْ انِ قَ ولٍ إِالَّ بِلِسَ سُ نْ رَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ

كِيمُ  يزُ احلَْ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ ْدِ هيَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ اهللاَُّ مَ يُضِ  نصوص تدلناو. ]٤  :إبراهيم[ ﴾ فَ
 , مكة أهل من  اهللا رسول القى فكم ; احلكيم النبوي األسلوب هذا عىل النبوية السرية
 أهل رده وكيف , دعوته قبول يف أمالً  الطائف إىل للهجرة اضطروه حتى , عليهم وصرب
 , اجلبال ملَكَ  دعوته طريق يف عليه يعرض السالم عليه جربيل إن حتى , قاسياً  رداً  الطائف

 أرجو أن خيرج اهللا من أصالهبم بل ”  :بقوله  ويأبى , األخشبني عليهم فيطبق يأمره كي
 , يف مواقف أخر هي أشد وطئاً عليه   ونراه)٢٣(.“ من يعبد اهللا وحده ال يرشك به شيئاً 

 وكان هلذا الصرب )٢٤(.“ اللهم اغفرلقومي فإهنم ال يعلمون ”  :فيدعو عقيبها لقومه باهلداية
لَه آتىوالتحمل أن   إىل الرسية مرحلة من وتنتقل , ونجاحاً  تقدماً  الدعوة مراحل فترتقى , أُكُ

 بسامته املدين العهد مرحلة إىل املعروفة بخصائصه املكي العهد مرحلة من ثم , مكة يف اجلهرية
 ليال بتسع  وفاته قبيل القرآنية السور آخر النرص سورة بنزول انتهت والتي , املشهورة

ا  ﴿ تْحُ إِذَ الْفَ ُ اهللاَِّ وَ اءَ نَرصْ ا) ١ (جَ اجً وَ لُونَ يفِ دِينِ اهللاَِّ أَفْ خُ دْ أَيْتَ النَّاسَ يَ رَ دِ ) ٢ (وَ مْ بِّحْ بِحَ سَ فَ
ا ابً وَّ انَ تَ هُ كَ هُ إِنَّ رْ فِ تَغْ اسْ بِّكَ وَ  الصديق عهد يف رويداً  الفتوحات تتالت ثم]. ٣−١  :النرص[ ﴾ رَ

  ,يف اإلسالمي املد تنامى ثم , الطارئة الردة مشكلة فيها توعوجل , قصرية املدة كانت إذ 
 عثامن اخلليفة عهد يف وأكثر أكثر اإلسالمية الفتوحات اتسعت أن إىل,   الفاروق عهد
  ,وحنكة دعوته بحكمة األرض ربوع يف اإلسالم انترش السابقة العهود كل ويف. وهكذا 

 وتذكر , إنقاذ هو ما بقدر إجباراً  يكن ومل , عوةد هو ما بقدر إكراهاً  الفتح يكن فلم , دعاته
 احلق اهللا دين ألنه , اإلسالم إىل فيدعوهم والزعامء امللوك يكاتب كان  أنه السرية كتب
 , لآلخر احرتام فيه كإجراء اجلزية عرض مزايا ما أدراك وما − , فاجلزية وإال , الناسخ اخلاتم

نيْ  أبى من عىل لسيففا وإال , − إقصائه وعدم , به واعرتاف ضَ رْ  وجه يف السالح إذاً . العَ
نْدَ اهللاَِّ  ﴿  :تعاىل قال , السابقة للرساالت اخلامتة اإلسالم لرسالة املعارض ينَ عِ إِنَّ الدِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , ٣٢٣١ : رقم احلديث , باب إذا قال أحدكم آمني , ء اخللقكتاب بد : صحيح البخاري   )٢٣(
 ,  من أذ املرشكني واملنافقنيباب ما لقي النبي  , كتاب اجلهاد والسري : وصحيح مسلم
 .١٧٩٥ : رقم احلديث

 .٣٢١٨ : رقم احلديث , باب حديث الغار , كتاب أحاديث األنبياء : صحيح البخاري   )٢٤(
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يْنَ  يًا بَ غْ مُ بَ مُ الْعِلْ هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِالَّ مِ تَلَفَ الَّذِ ا اخْ مَ مُ وَ الَ سْ ِ رْ اإلْ فُ كْ نْ يَ مَ مْ وَ هُ
ابِ  سَ يعُ احلِْ ِ إِنَّ اهللاََّ رسَ اتِ اهللاَِّ فَ  نسخ بعد للحقيقة املنكر املخالف , ]١٩  :عمران آل[ ﴾ بِآَيَ

َ  ﴿ تعاىل اهللا قال , للبرشية اهللا ارتضاه الذي للحق املعادي , الفائتة الرشائع ريْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ وَ
بَ  قْ نْ يُ لَ مِ دِينًا فَ الَ سْ ِ ينَ اإلْ ِ ارسِ نَ اخلَْ ةِ مِ رَ َخِ وَ يفِ اآلْ هُ نْهُ وَ  نستطيع وهنا , ]٨٥  :عمران آل[ ﴾ لَ مِ

اتِلُوا  ﴿ تعاىل قوله يف القتال أمر فيستقيم , بعضها بجانب النصوص فهم يف التكامل إدراك قَ
ونَ مَ  مُ َرِّ الَ حيُ رِ وَ َخِ مِ اآلْ الَ بِالْيَوْ نُونَ بِاهللاَِّ وَ مِ ؤْ ينَ الَ يُ قِّ الَّذِ ينُونَ دِينَ احلَْ دِ الَ يَ ولُهُ وَ سُ رَ مَ اهللاَُّ وَ رَّ ا حَ

ونَ  رُ اغِ مْ صَ هُ دٍ وَ نْ يَ ةَ عَ يَ زْ ِ طُوا اجلْ عْ تَّى يُ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَ نَ الَّذِ  إىل , ]٢٩  :التوبة[ ﴾ مِ
ا هللاَِِّ ﴿  :تعاىل قوله جانب الُوا إِنَّ يبَةٌ قَ صِ مْ مُ تْهُ ابَ ا أَصَ ينَ إِذَ ونَ الَّذِ عُ اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ   :البقرة[ ﴾  وَ
 .األخر النصوص من وأمثاهلام , ]٢٥٦

 أمرت ”  :قال  اهللا رسول أن عنهام اهللا ريض عمر ابن عن الصحيح احلديث ومثله
 ويؤتوا , الصالة ويقيموا , اهللا رسول حممداً  وأن , اهللا إله ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن

وحساهبم عىل  , ق اإلسالمبح إال وأمواهلم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا , الزكاة
 )٢٥(.“ اهللا
‰bqe@wöbnãë@Öýþa@òîãeŠÔÛaZ@@ @

‰b’nãa@âý⁄a@¿@Éàn©@ñŠíŒ¦a@òîiŠÈÛaZ@@ @
 ابن والعريب , العربية القبيلة جمتمع فهو , هبا املميز وسامته خصائصه العريب للمجتمع

. والكربياء واجلاه الفخر معاين وتسترشفه , واإلباء والعزة فالرش هامة تعلوه البادية
 الشاقة طبيعتها من يستلهمه إنام البادية ابن سلوك إن بل .هذا تثبت اجلاهيل الشعر ومضامني
 األخالق فمعاين. اجلاف احلار مناخها وغلظة , اجللفة القاسية بيئتها ووعورة , الصعبة
 جافة معان إىل لتؤول , الصادق أصلها عن انحرفت أهنا الإ , متوارثة موجودة كلها الفاضلة
 لكنه , رفيع أخالقي أصل فالرشف. أخر أحياناً  متناقضة وغامضة , أحياناً  رشسة ; قاسية

 والكرم والسخاء. الفقر أو العار خشية البنت وأد إىل جهالً  بصاحبه يودي حني فهامً  يشذُّ 
 إىل دفعاً  صاحبه ويقرس , ومباهاة إرسافاً  بضده عبثاً  يفرس حني واقعاً  يشذُّ  كذلك , محيد خلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لُّوا  ﴿باب  , كتاب اإليامن  :صحيح البخاري   )٢٥( اةَ فَخَ كَ ا الزَّ وُ آَتَ ةَ وَ الَ وا الصَّ امُ أَقَ وا وَ ابُ إِنْ تَ فَ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ مْ إِنَّ اهللاََّ غَ هُ بِيلَ  .٢٥ : رقم احلديث,  ﴾ سَ
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)٦٨( 

 الرأس يرفع ما العار وذم الرشف من اجلاهيل عنرتة بيت يفو. الليل لضيف إكراماً  , ناقته نحر
   :يقول حني بالعروبة شموخاً 

تْ  إذْ  طريف وأغضُّ   مأواها جاريت تُواري حتى       جاريت يل بدَ
 بشنيعة يبايل فال , السامء هداية عن وتبعده , اجلاهيل العريب تعمي اجلهالء اجلهالة لكن

ه , به يتباهى بل , السفاح ورذيلة , الزنا دُّ عُ  الشغار نكاح يف كام , الرجولة سامت من ويَ
 والغوث النجدة يف تتجىل أخالق واإلباء والعزة واإلجارة اجلاهو. والرايات والرهط
 , فيه مغالط فهم إىل النرصة مفهوم يتحول حني باملفارقات تصطدم لكنها , والعون والنرصة
 الفاضل مساره عن خيرج واإلباء العزة ومفهوم , اجلاهيل باملفهوم مظلوماً  أو ظاملاً  أخاه فينرص
 القبائل بني الدامية احلروب وتقوم , جاره دابة عليها اعتدت حظريته يف لدابة ينترص حني

 متت وقد , اخلاطئة السلوكيات هذه عاجلةم من للدعوة بد ال فكان.. وهكذا,  لنرصهتا
 , تعاىل اهللا لوق يف متمثالً  , املتلو وغري املتلو القويل الوحي فكان ; اثنني بأمرين وحتققت

  اهللا رسول هدي يف املتمثل التطبيقي العميل الوحي جانب إىل ,  اهللا رسول لووق
 لإلسالم الرشس العدو يكون أن من أحدهم يتجاوز ال الذين النفر أولئك أظهر بني وحياته
 عىل يقف حني ,  الكريم وللنبي الدين هلذا الويف احلميم إىل لينقلب ,  الرمحة ولنبي
ه أو , رحيم نبوي سلوك  رسول عن إال يصدر أن يمكن ال أخوي وحنو , أبوي بحلم يواجَ
 رساقة بن فموقف  :أقول ما تؤيد السرية يف معروفة ملحطات أعرض وهنا. تعاىل اهللا عند من

ثم دعا دعوته  , والبدوي الذي بال يف املسجد وهنره الصحابة , )٢٦(يف طريق اهلجرة جعشم
 وذاك الذي اعرتض النبيَ  , )٢٧( “ وال ترحم معنا أحداً  , اللهم ارمحني وحممداً  ” , املشهورة
ورابعهم الذي  )٢٨(.ثم آل يرجتيه إىل أن يكون خري آخذ ,  بسيفه وقت اسرتاحته ينوي قتله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض له يف طريق اهلجرة طمعاً يف جائزة املائة ناقة   )٢٦( حني بدت  , ثم تراجع واستسلم , حني تعرَّ

. وأوتيه  وقد طلب األمان منه,   وعلم أنه ممنوع عن رسول اهللا , لنبوةله أمارات ا
 .٢/٤٦١ : البداية والنهاية

. ١٣٧ : رقم احلديث , باب ما جاء يف البول يصيب األرض , كتاب الطهارة : سنن الرتمذي   )٢٧(
 .هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى

 , باب من علَّق سيفه بالشجر يف السفر عند القائلة  ,كتاب اجلهاد والسري : صحيح البخاري   )٢٨(
 .٤٣٢٢ : رقم احلديث , كتاب املغازي والسري , احلاكم : واملستدرك , ٢٩١٠ : رقم احلديث
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)٦٩( 

وال ينقص مما  , فيحلف الرجل أن ال يتطوع شيئاً  , هبا  فيخربه , يستفرس عن رشائع الدين
 ال وأمثلة أخر , )٢٩(بالفالح ودخول اجلنة إن صدق  ويشهد له , فرض اهللا عليه شيئاً 

 وغري , يمالكر القرآن يف املتلو النص يف هبا املوحى الفاضلة األخالق كله هذا وعنوان , حتىص
 قال , عليها تعاىل اهللا اصطفاه التي األخالق تلك , والعميل القويل  النبي هدي يف هبا املتلو
ظِيمٍ  ﴿ تعاىل قٍ عَ لُ إِنَّكَ لَعَىل خُ  القرآن أخالق , اإلسالمية األخالق إهنا نعم]. ٤  :القلم[ ﴾ وَ

ُّ  وهي , النبوة وأخالق , الكريم  يف , الدين هذا انتشار وسبب , اإلسالمية الدعوة نجاح رسِ
 .واملعاين املقاييس بكل صعبة بيئة

‰b’nãa@âý⁄a@¿@…ýi@ÖŠ‘@ñ‰bÓ@bîeZ@@ @
 العرب بالد من وترحل تبحر كانت التي التجارية القوافل أن التاريخ كتب تؤرخ

 خالل من , هناك اإلسالم انتشار يف األساس العامل كانت آسيا رشق بالد إىل عموماً 
 مر عىل طيبة آثاراً  فيهم فرتكوا , معهم والتعامل , البالد تلك بأهل املسلمني لتجارا احتكاك
 ومل , القارة تلك يف وانتشاره , لإلسالم البقاع تلك أهل اعتناق إىل دافعاً  ذلك فكان , الزمان
 أو قوة أو أمر استعامل أو , الدين دخول عىل إجبار أو إلكراه واحدة واقعة التاريخ يسجل
 التعامل خالل ومن , الساذجة بالفطرة فيها اإلسالم انترش بل , هناك اإلسالم العتناق حسال

 , طيبة أليفة البالد تلك أهل طبيعة أن إىل إضافة , واالجتامعية املادية والصلة , التجاري
 استجابة القت قد القارة تلك يف اإلسالمية الفتوحات أن خيفى ال كام. وتتقبله الطيب تألف
 كانت إذ , الداعية وصدق , الدعوة منطقية من ملسوه وملا , الفطرة من به متيزوا ملا أهلها عند
عية إحلادية ونحل وملل بديانات تدين تزال وما البقاع تلك  من هبا اهللا أنزل ما وثنية بدْ

 بد ال فكان , ملربرات هلا خصبة بيئة ووجدت , الفقر أو اجلهل بدافع ذلك ولعل , سلطان
 وأفئدة , حلكمتها عطشى وقلوباً  , هلدهيا سامعة آذاناً  هلا تلقى أن من احلق وكلمة ملنطقا لقول
 , األول اهلجري القرن منذ آسيا رشق بالد إىل طريقه اإلسالم وجد وهكذا , ملنطقها واعية
 والفلبني إندونيسيا إىل ليصل متنامياً  رشقاً  وامتد , النهر وراء ما بالد إىل اإلسالم فوصل

 القمر وجزر وبورما ومالديف ونيبال وسريالنكا وأفغانستان وباكستان واهلند ايالندوت
 أعالم رجال أسامء التاريخ لنا ويسطر , وغريها وقزوين ونساء وترمذ وبخار وبروناي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٩١ : رقم احلديث , باب وجوب صوم رمضان , كتاب الصوم : صحيح البخاري   )٢٩(
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)٧٠( 

 يُنعت , له أئمة وغدوا , علومه شتى يف وختصصوا , بأمانة الدين هذا لنا محلوا هناك ثقات
 , والفقيه , واألصويل , واملفرس , واحلافظ , واحلجة , اإلسالم شيخو , باإلمام أحدهم

 البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه  :أمثال ; واللغوي وهكذا , حدثوامل
 )٣٠(.وغريهم
‰b’nãa@âý⁄a@¿@ñ‰bÓ@bîÔíŠÏcZ@@ @

 الذين سلمنيامل الدعاة إىل يعود أفريقيا قارة يف اإلسالم انتشار أن التاريخ مصادر تثبت
 الشعوب يف طيبة بصامت فرتكوا , ومقاهلم حاهلم وصدق , مهتهم وعلو , بصفائهم متيزوا
 نموذج  الفاروق عهد يف مرص فتح ففي. واحتكواهبا التقوها التي واألمم , وصلوها التي
 البقاء أو , اإلسالم يف الدخول  :ثالث إحد خريوهم حني األقباط مع تعاملهم ألثر رائع
 ويذكرنا , بينهم اهللا حيكم حتى القتال أو , ومحايتهم أمنهم لقاء اجلزية ودفع دينهم ىلع

 احلرية وإطالق , واحرتامهم معهم اللني حيث من لألقباط املسلمني معاملة بأثر التاريخ
وكانت  , من أخالق اإلسالم التي أثرت فيهم إجياباً  ذلك وغري , كنائسهم ومحاية , هلم الدينية

 عىل انترشت التي الصوفية طرقكام يعود الفضل يف هذا االنتشار إىل ال , )٣١( عىل انتشارهعوناً 
 يف انترشت والتي , التيجاين أمحد للشيخ كالتيجانيةنسبة , الصوفية الطرق رجال أيدي
 والتي , السنويس إدريس للرشيف نسبة والسنوسية , ومرص وارتريا والسنغال اجلزائر
 التي اجليالين القادر عبد للشيخ نسبة والقادرية , مرص وغرب وتونس ليبيا يف انترشت
نية نسبة للشيخ حممد  , )٣٢( “ ئر وتونساجلزا ” األوسط واملغرب السودان يف انترشت والسامَّ

ن من املدينة املنورة  حممد للشيخ نيةنسبةواملريغ , والتي انترشت يف السودان ومرص , السامَّ
 أيب الشيخ إىل نسبة والشاذلية , وتشاد السودان يف انترشت والتي , املريغني اخلتم عثامن
 والبصامت الطيب األثر هلم كان الذين , الصوفية الطرق من وغريهم , الشاذيل احلسن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدعوة  , الطرازي , إلسالم يف العاملانتشار ا : مصادر هذا املطلب عدد من الكتب منها   )٣٠(
 , والدعوة اإلسالمية يف غرب إفريقيا , األلوائي , اإلسالمية وتطورها يف شبه القارة اهلندية

 .بترصف , عبد الظاهر
 .١/٢٣٢ : حسن , تاريخ اإلسالم   )٣١(
 .٣٢٢ : ص : عبد الظاهر , الدعوة اإلسالمية يف غرب إفريقيا   )٣٢(
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)٧١( 

 عليه اهللا عاهدوا ما صدقوا قد بحق رجاالً  فكانوا , القارة هذه يف اإلسالم انتشار يف الواضحة
 ورغم , الطيبة الفطرية بجهودهم هناك اإلسالم وانترش , املدعوين يف فأثَّروا , وزهداً  سلوكاً 

 عليه أقامها الذي القويم املنهج عن أبعدها مسلكاً  حمطاهتا بعض يف سلكت قد الطرق هذه أن
 ال أنه إال , الوعي يف مفرطة وسذاجة , التطبيق يف واعوجاج , الفهم يف جهل نتيجة , دعاهتا
 , والدين للدعوة ونرصة جهاداً  الظامل املد وجه يف وقفوا الذين ارجاهل وفضل , فضلها ينكر
 املختار وعمر السنويس الرشيف أمثال من األحرار واملجاهدين األبطال األئمة ولعل

فة نامذج هي إنام , وغريمها قة وأمثلة مرشِّ  أمثلة أروع الصوفية للطرق سطَّروا ممن , مرشِ
 وطريقة وفكراً  سلوكاً  أفريقية قارة يف اإلسالم وانتشار , اإلسالمية الدعوة نرش يف , البطولة
  )٣٣(.ومنهجاً 

ÇÝßaì@‰b’nãa@âý⁄aZ@@ @
 أرجاء خمتلف يف اإلسالم النتشار العام االستعراض هذا من نستخلص أن نستطيع

 ; لإلسالم العظيم االنتشار هذا أسباب من تعد ذات أمهية أساسية عوامل ثمة أن املعمورة
  :وأمهها

 انتشار حيث من عموماً  آسيا ألهل الطبيعية البيئة تتميز حيث  :الطبيعية البيئة  )١(
 واحلساب الروح خلود يف الساموية األديان مع تلتقي والتي اهلند يف القديمة الديانات

 امللل يف شاعت التي الغوغائية من الصافية العقيدة لتلقي مؤهلة فكانت,  اآلخرة يف
األخر. 

 فالداعية , فيه يوفَّق مَن قلَّ  أسلوب للدعوة  :الدعوة نرش يف ووسائلهم عاةالد صفات  )٢(
 يف  الدعاة بسيد التأيسِّ  إىل ربنا ندبنا وقد , به ويقتد حيتذ , للمدعوين مثال

ا اهللاَُّ ﴿ تعاىل فقال , وسلوكه أخالقه نَ دَ عَ ا وَ ا مَ ذَ الُوا هَ ابَ قَ زَ َحْ نُونَ األْ مِ أَ املُْؤْ ملََّا رَ  وَ
لِيامً  تَسْ ا وَ نً مْ إِالَّ إِيامَ هُ ادَ ا زَ مَ ولُهُ وَ سُ رَ قَ اهللاَُّ وَ دَ صَ ولُهُ وَ سُ رَ  وأهم]. ٢١  :األحزاب[ ﴾ وَ

 قيمة من فام , املقال مع احلال توافق دعوهتم نرش يف ليوفَّقوا الدعاة به يتصف ما
 .حياهتم واقع يف وتطبيقاً  , حاهلم يف سلوكاً  ; هبا ويتخلقون إال إليها يدعون أخالقية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والدعوة  , الطرازي , انتشار اإلسالم يف العامل : ا املطلب عدد من الكتب منهامصادر هذ   )٣٣(

 , والدعوة اإلسالمية يف غرب إفريقيا , األلوائي , اإلسالمية وتطورها يف شبه القارة اهلندية
 .عبد الظاهر
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)٧٢( 

 أداء يف أساس كوسيلة احلسنة الشخصية القدوة الدعاة اختذ حيث  :الشخصية القدوة  )٣(
 , اهلامة ركائزه له القلوب يف فالتأثري , اآلخرين يف للتأثري همةم ووسيلة , رسالتهم
 , دعواه يف وأخلص , هبا الداعي صدق ما إذا العجائب تصنع التي الكرب وميزاته
 الشخصية القدوة خالل من املدعوين يف أثَّر , قويم خلق من الدعاة به متيز ما وهذا

 . الشخيص والسلوك
 , للعقل تناقضاً  تعاليمه يف حيمل ال , والعلم والعقل الفطرة دين فهو  :اإلسالم فطرية  )٤(

. فيه الدخول عىل أحداً  يكره فال , االختيار وحرية اإلرادة حيرتم بل , للنفوس منفراً  أو
 املساواة ويضمن , اهللا قدرة آثار يف والتفكر النظر يف دوره ويربز , العقل يستيقظ وهو
 تعاىل قوله حقيقة ليؤكد , والواجبات احلقوق يف البرشي اجلنس أفراد بني التامة
ا الَ  ﴿ يْهَ لَ طَرَ النَّاسَ عَ ةَ اهللاَِّ الَّتِي فَ ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ أَقِمْ وَ لِكَ فَ قِ اهللاَِّ ذَ لْ يلَ خلَِ بْدِ تَ

ونَ  لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ لَكِنَّ أَكْ يِّمُ وَ ينُ الْقَ ا  ﴿ تعاىل وقوله , ]٣٠  :الروم[ ﴾ الدِّ مَ وَ
ِنيَ  املَ عَ ةً لِلْ َ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ  ].١٠٧  :األنبياء[ ﴾ أَرْ

 خالل من الناس نفوس يف ليغاً ب تأثرياً  أثَّروا فقد  :القلوب فاحتو والزهاد الصوفية  )٥(
 يف وخاصة , ورمحة وشفقة تواضعاً  املثايل وسلوكهم , وتعاليمهم , الدعوة يف أسلوهبم
 أصحاب صفاء من متأثرين نادمني تائبني يأتوهنم كانوا الذين واجلناة املجرمني إقبال
 . وتقاهم وورعهم وصدقهم الصوفية الطرق

 يستحسنها التي العظات عىل املشتمل اللنيِّ  الكالم يف تتمثل والتي  :احلسنة املوعظة  )٦(
 باإلسالم لالقتناع , للناس جاذباً  عامالً  فكانت , وتقبلها الستامعها فيندفع , السامع
 .الذاتية واملطالب الشخصية املآرب عن بعيداً  بالدعاة االقتناع خالل من , به والتأثر

 , والسالطني امللوك ساحة عن الدعاة دابتع حيث  :السياسية املآرب عن االبتعاد  )٧(
 وأصبحوا , الناس عند مكانتهم فارتفعت , وسلوكهم واقعهم يف الزهد حقيقة ومتثلوا
 .والشكوك التهم مواطن عن بعيدين

 االتصال خالل من , احلق طريق إىل العامة يرشدون الدعاة كان حيث  :الفردية اجلهود  )٨(
 , فيهم طيباً  أثراً  فرتكوا , وجمالستهم عارشهتموم باجلامهري واالختالط , الشخيص

 .نفس وطيب صدر انرشاح عن عليهم العامة فأقبل
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)٧٣( 

 ودرسوا , القوم لغات الدعاة فتعلم ; عقوهلم قدر عىل الناس خماطبة  :الدعوة أسلوب  )٩(
 إىل دعوهتم وصول عىل أقدر فكانوا , النفسية واجتاهاهتم ظروفهم وعرفوا , طباعهم
 )٣٤(.إذ أهل مكة أدر بشعاهبا , مفيه الواقعة االنحرافات ومعاجلة , القلوب
ë@ò·b¨awöbnäÛa@ñ…bÐn½aZ@ 

 إضافة , الدين بنيان يف همةم ودعامة , أساساً  ركناً  القرآنية األخالق منظومة شكلت  )١(
 بتحقق الدين يتكامل وهبذا , والرشيعة العبادة وأحكام , السليمة العقيدة أصول إىل
 بدون رشيعة فال , ومتازجاً  تفاعالً  اآلخر يكمل منها كل , الثالثية املنظومة هذه

جهام,  عقيدة قاً  املسلم حتقق ويتوِّ لُ  .وسلوكاً  خُ
 والتي , القرآنية األخالقية والثوابت العنارص من بمجموعة اإلسالمية الدعوة متثلت  )٢(

 القهر وال , والسالح سيفال بحد اإلسالم ينترش فلم , اإلسالم انتشار دعامة كانت
 , الفاضلة السمحة القرآنية باألخالق انترش إنام , والعنف اإلكراه وال , والبطش
 . والسلوك واالحتكاك التعامل خالل من , الراشدة النبيلة والقيم

 بالد تأثر يف مصداقيتها “ باملقال الدعوة من أقو باحلال الدعوة ”  :مقولة برهنت  )٣(
 دخول التأثر هذا عن ونتج , إليهم الوافدين واملسلمني العرب جاربالت آسيا رشق
 أسس متثل عىل القائم التجاري التبادل خالل من اإلسالم يف هناك كثرية أصقاع

 . والتعامل السلوك يف ملموساً  واقعاً  اإلسالمية األخالق
 ما صدقوا الرج وقادها محلها حني , الدعوة نرش يف مصداقيتها الصوفية الطرق أثبتت  )٤(

 عنها املنبثقة اإلسالمية لألخالق فكان.وسلوكاً  وفهامً  ووعياً  فكراً  ; عليه اهللا عاهدوا
 اعتناق عىل لتقبل , أفريقيا بالد يف والشعوب األمم عىل تأثريها يف العظيم الفضل
 .به حيتذ الذي السلوكي للمثال ومعايشتها معاينتها خالل ومن , بالفطرة اإلسالم

bî•ìnÛap@òyÔ½aZ@@ @
 بحسن وذلك , اإلسالمية الدعوة خلدمة هديه توظيف يف الكريم بالقرآن العناية  )١(

 , عميل وسلوك وواقع أفعال إىل آياته وترمجة , الدعاة سلوك يف هديه وتطبيق,  فهمه
 سلف حال كان كام , األرض عىل يميش قرآناً  إليه والداعي له القارئ يكون بحيث
 , الليل يف رهباناً  كانوا إذ , وأحواهلم تارخيهم عن األخبار تواترت فيام , األمة هذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .الكريم القرآن هذا هبدي والبالد العباد قلوب فتحوا , بالنهار وفرساناً 
 .بترصف , األلوائي , الدعوة اإلسالمية وتطورها يف شبه القارة اهلندية   )٣٤(
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)٧٤( 

 القرآن تقديم يف وتفعيلها وتنشيطها , أطيافها بشتى اإلعالم وسائل بتوظيف االهتامم  )٢(
 تتناول التي , اهلادفة الربامج خالل من يةعمل علمية كامدة النبوية والسرية الكريم
 احللول وتقدم , والرتبوية االجتامعية للمشاكل العالج وتقدم , واألمة املجتمع قضايا
 .العظيم الدين هذا وحي من استلهاماً  , القضايا هلذه الواقية

 التطبيقي اجلانب إلبراز , واجلامعة واملسجد املدرسة يف الديني اخلطاب توجيه  )٣(
 وإظهار ; املجتمع أطياف خمتلف مع تعامله يف  الكريم النبي هلدي العميل والسلوك

 .واإلصالح والتوجيه , واإلرشاد الدعوة يف والقيادي الريادي دوره
 ألخالق الصحيح الوجه لبيان , خطاهبم بنوعية واالهتامم , املسلمني لغري االلتفات  )٤(

 الرمحة ونبي اإلسالم دين عن مشوشة أفكار من يشاع ما وفلرتة , اإلسالمية الدعوة
 من فكم , الشائعة واملغالطات , الوافدة الشوائب من وتنقيتها , عموماً  والدعوة 

 بالد يعم الكريم والقرآن اإلسالم ونبي السمحة ومعانيه اإلسالم دين حول الركام
ةالشُ  تُبعد , سلبية نتائج من الركام هذا عن ينتج وكم , املسلمني غري  وبني بينهم قَّ

 .السوية الفطرة دين اإلسالم
 النبي وحب , وفهمه وتالوته حفظه خالل من الكريم القرآن حب عىل الناشئة تربية  )٥(

 والعلم , هديه ومالحظة , أفعاله ومعرفة , أقواله استذكار خالل من  الكريم
 ; الكريم دياهل هذا إىل للدعوة احلديثة التقنيات وسائل بتوظيف وذلك , بسلوكه

 دعاة , وصغاراً  كباراً  ; القويم النهج هذا عىل مجيعاً  لنسري , وتوجيهاً  وإرشاداً  تعليامً 
 .ومدعوين

 , وصحبه آله وعىل , حممد نبيِّنا عىل وبارك وسلَّم اهللا وصىلَّ  , التوفيق تعاىل وباهللا هذا
 عاملنيال رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر , الدين يوم إىل بإحسان وتابعيه
ojq@‰…b–½a@ÉuaŠ½aëZ@@ @

 . الكريم القرآن  )١(
  :أوىل/ط , دمشق , القلم دار , امليداين حبنكة حسن الرمحن عبد , اإلسالمية األخالق  )٢(

 .م١٩٧٩−هـ ١٣٩٩
 , القاهرة , العلوم دار مكتبة , العبد حممد اللطيف عبد. د , اإلسالم يف األخالق  )٣(

 .م١٩٨٥−هـ ١٤٠٥  :ثانية/ط
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)٧٥( 

 , والتوزيع للنرش احلديث العرص , موسى يوسف حممد. د , اإلسالم يف األخالق  )٤(
 .م١٩٩١−هـ ١٤١٣  :ثانية/ط , بريوت

  :اإلسكندرية , اجلامعية الثقافة مؤسسة , يجامللي يعقوب. د , اإلسالم يف األخالق  )٥(
 .م١٩٨٥−هـ ١٣٠٥

 كامل وتقديم ترتيب , البخاري يلإسامع بن حممد اهللا عبد أبو اإلمام , املفرد األدب  )٦(
 .م١٩٨٥−هـ ١٤٠٥  :ثانية/ط , الكتب عامل , احلوت يوسف

 , الطرازي مبرش اهللا عبد. د , وأفريقية آسيوية دولة) ٤٦ (يف العامل يف اإلسالم انتشار  )٧(
 .م١٩٨٥−هـ ١٤٠٦  :أوىل/ط , جدة , والتوزيع للنرش املعرفة عامل

 احلميد عبد. د به اعتنى , الدمشقي كثري ابن احلافظ الفداء أبو , والنهاية البداية  )٨(
 .م٢٠٠٩−هـ ١٤٣٠  :بريوت , صيدا , العرصية املكتبة , هنداوي

 دار , حسن إبراهيم حسن. د , واالجتامعي والثقايف والديني السيايس اإلسالم تاريخ  )٩(
 .م١٩٦٥  :سابعة/ط , بريوت , العريب الرتاث إحياء

 الكتاب دار , األبياري إبراهيم حتقيق , اجلرجاين عيل بن حممد بن عيل,  التعريفات  )١٠(
 .م١٩٨٥−هـ ١٤٠٥  :أوىل/ط , بريوت , العريب

 , اإلسالمية البشائر دار , اخللف عواد. ود , فرحات إقبال حممد. د , اإلسالمية الثقافة  )١١(
 .م٢٠٠٥−هـ ١٤٢٦  :أوىل/ط

 الرب عبد بن يوسف عمر أبو , ومحله روايته يف يينبغ وما وفضله العلم بيان جامع  )١٢(
 .م١٩٧٥  :مرص , احلديثة الكتب دار , األندليس القرطبي

 إحياء دار , القرطبي األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد أبو , القرآن ألحكام اجلامع  )١٣(
 .م١٩٨٥−هـ ١٤٠٥  :ثانية/ط , بريوت , العريب الرتاث

 .م١٩٧٤−هـ ١٣٩٤  :ثامنة/ط , القاهرة , حسان مطبعة , ايلالغز حممد , املسلم خلق  )١٤(
−هـ ١٣٩٩  :ثالثة/ط , دمشق , القلم دار , دراز اهللا عبد حممد. د , إسالمية دراسات  )١٥(

 .م١٩٧٩
 , الظاهر عبد عيسى حسن. د , الفوالين دولة وقيام أفريقيا غرب يف اإلسالمية الدعوة  )١٦(

−هـ ١٤٠١  :الرياض , اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة , والنرش الثقافة إدارة
 .م١٩٨١
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)٧٦( 

 القلم دار , األلوائي الدين حميي. د , اهلندية القارة شبه يف وتطورها اإلسالمية الدعوة  )١٧(
 .م١٩٨٦−هـ ١٤٠٦  :أوىل/ط , دمشق, 

 كتبةامل , الرتمذي عيسى بن حممد عيسى أبو احلافظ , )الصحيح اجلامع (الرتمذي سنن  )١٨(
 .م١٩٩٤−هـ ١٤١٤  :بريوت , الفكر دار , الباز مصطفى التجارية

 , العرصية املكتبة , البخاري إسامعيل بن حممد اهللا عبد أبو اإلمام , البخاري صحيح  )١٩(
 .م٢٠٠٤−هـ ١٤٢٤  :بريوت , صيدا

 دار , النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم احلسني أبو اإلمام , مسلم صحيح  )٢٠(
 .م٢٠٠١−هـ ١٤٢١  :أوىل/ط , بريوت , العلمية بالكت

 اهلالل ومكتبة دار , األندليس ربه عبد بابن املعروف أمحد الدين شهاب , الفريد العقد  )٢١(
 .م١٩٨٦  :أوىل/ط , بريوت, 

  :ثالثة/ط , اإلمارات جامعة يف اإلسالمي الفكر أساتذة من جلنة , اإلسالمي الفكر  )٢٢(
 .م٢٠٠٣

 , الرسالة مؤسسة , آبادي الفريوز يعقوب بن حممد الدين جمد , املحيط سالقامو  )٢٣(
 .م١٩٨٧−هـ ١٤٠٧  :ثانية/ط , بريوت

 , دمشق , القلم دار , الغزايل حامد أبو اإلسالم حجة , الدين أصول يف األربعني كتاب  )٢٤(
 .م٢٠٠٣−هـ ١٤٢٤  :أوىل/ط

 موسى بن أيوب البقاء أبو , ةاللغوي والفروق املصطلحات يف معجم ; الكليات  )٢٥(
 , بريوت , الرسالة مؤسسة , املرصي وحممد درويش عدنان حتقيق , الكفوي احلسيني

 .م١٩٩٨−هـ ١٤١٩  :ثانية/ط
 , النيسابوري احلاكم اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو احلافظ , الصحيحني عىل املستدرك  )٢٦(

−هـ ١٤١١  :أوىل/ط , بريوت , ميةالعل الكتب دار , عطا القادر عبد مصطفى حتقيق
 .م١٩٩٠

 .الشاملة املكتبة  )٢٧(
−هـ ١٤٢٠ , ٢/ط , بريوت , الرسالة مؤسسة , أمحد اإلمام ملسند احلديثية املوسوعة  )٢٨(

 .م١٩٩٠


